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  2020לשנת  1ישיבה מס'  –פרוטוקול ועדת כספים 

 15:30, בשעה , תש"פטבת' א, 29/12/2019מיום ראשון, 
 

 
 :ת כספיםחברי ועד –נוכחים 

 ועדת כספיםראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון
 , חבר ועדה סגן רה"ע - עפר לוי

 חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן
 חבר מועצה, חבר ועדה - יוסי קוממי

 
 מוזמנים קבועים:
 עירייהבכיר למנכ"ל מ"מ מנכ"ל, ס - ג'ו )יוסף( נסימוב

 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב קרן, עו"ד
 גזבר העירייה - רו"ח, רוני חדד

 ס' גזבר העירייה - הילה רוזן
 חשבת העירייה - יעל טבצניק
 מרכזת הוועדהיועל"ן ומנהלת ועדות עירוניות,  - מישל עצמון

 
 

 נעדרו מהדיון
  

 סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה - איה פרישקולניק
 חבר מועצה, חבר ועדה - צבי וייס

 חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב
    חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור

 חבר מועצה, חבר ועדה - ועקנין משה
 חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי

 חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ
 חבר מועצה, חבר ועדה - רונן סרמן

 מנכ"ל העירייה - יהודה בן עזרא
   
   
 

 :  על סדר היום
 
 

תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח  2של  2019לאשר עדכון תקציב פיתוח  -אישור תב"רים  .1

 .₪ 200,000בסכום כולל של   2019השנתית 

 .א - ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .2

, כולל תקציר 2019 לשנת 3: רבעון  2019רבעוני לשנת  -דיון בדוח משרד הפנים  .3

 .מנהלים
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 :  2020לשנת  1מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 

תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח  2של  2019לאשר עדכון תקציב פיתוח  -אישור תב"רים  .1

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  200,000בסכום כולל של   2019השנתית 

 סכום מקור מימון

 200,000 אחרים

 200,000 סה"כ

 
מדובר בהקטנת תקציב עקב סיום עבודות בביה"ס החדש "יצחק נבון", נותרה יתרה בסכום גזבר : 

 הנ"ל, מועברת למרכז הפיס לתרבות מוסיקה וקהילה, לטובת השלמות.
 

 המועצה לאישורהחלטה: אושר פה אחד, יועלה 

 

 .א - ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .2

. העמדת סכום התמיכה  העברה מסעיף הרזרבה לסעיף תמיכה בתחום ספורט תחרותי נוערס' גזבר : 

 . בהתאמה לסכום שהיה בשנים הקודמות

 האם הסכום שמועבר כולל גם את בני הרצליה ?  אייל פביאן :

 : לא.  גזבר

 אין שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. : גזבר

 יועלה לאישור המועצההחלטה: אושר פה אחד, 

 

, כולל תקציר 2019 לשנת 3: רבעון  2019רבעוני לשנת  -דיון בדוח משרד הפנים  .3
 .מנהלים

 

מונח לפניכם הדוח, כולל תקציר המפרט את הנתונים העיקריים בדוח. דוח זה הוגש למשרד גזבר : 

 המועצה.יובא לידיעת מובא לידיעת ועדת הכספים ו ,הפנים

 העירייה, ולצוות הנח"ש על הכנת הדוח.מודה ליעל, חשבת 

 

  ידיעת המועצהיועלה ל הדוח החלטה: 

 

 * הישיבה נעולה*

 
 

 בכבוד רב,
 

     משה פדלון
 ראש העירייה

 יו"ר ועדת כספים


