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   1211�/1633/' פרוטוקול מס
  )12/0101/(ב "טבת תשע' ו, מישיבת ועדת כספי� מיו� ראשו�

  
  

  ראש העיר    יהודה ב� חמו  :משתתפי
  ראש העיר/מ וס"מ    צביקה צרפתי
  משנה לראש העיר                             איציק יואל
  משנה לראש העיר    אור� כה�
  חבר הוועדה    ברהיאיר א

  אתי ג� אל                     חברת הוועדה  
  חבר הוועדה    אהוד יובל לוי

  חבר הוועדה    אמיר קולמ�    
  

  
  

       יעקב אביטל                  חבר הוועדה:      חסרי
      חבר הוועדה    ר אמיר גבע"ד

  חבר הוועדה                             שמעו� פר!
  

                          
                             

  ל העירייה"מנכ    אשל ארמוני  :נוכחי
    גזבר העירייה    שגיא רוכל                          

     ש"יועמ  ד אלו� ב� זק�"עו    
  ש"יועמ  שורר�ד שרו� גמזו"עו    
  מזכירת הוועדה    מירי מנוסקי�    

  
  

  : על סדר היו�
  

  .2011 לשנת 6'  רגיל מסהעברות מסעי$ לסעי$ תקציב .1

 .2011 לשנת 5' רי מס"העברות מסעי$ לסעי$ תקציב תב .2
 .הסכ תרומה .3
 .2011 לשנת 2' ח רבעוני מס"דיווח דו .4

  
  

  .2011 לשנת 6' העברות מסעי% לסעי% תקציב רגיל מס .1
  

השלמות , התייקרויות, עדכוני הרשאות,  כמעט כל ההעברות לביצוע בפועל– שגיא רוכל
כל ההעברות לבקשת מנהלי אגפי או , הרשימה ארוכה, אה מהתייקרויותלחוזי כתוצ

  .התאמת תקציב
  

  . העברות ה� יצירות סעי$ חדש– אהוד יובל לוי
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עיר , המונח לעדכו� במהל+ האישורי בשכר זמני,  זה לא אומר שיש בעיה– שגיא רוכל
רי כרשימת "יפי תבסע, לגבי הטענה שעלתה, לא מ� הנמנע, נעשי עדכוני, ללא אלימות

כאשר אנו מביאי את המיוני כעדכוני ברמה הטכנית של , פרויקטי ולא סעיפי
סל מקורות , ר שנתי"ג שינוי מקורות מימו� למרות שבפועל אנו מאשרי תב, הסעי$

  .ר"ר תב"לעומת סל שימוש ולא תב
  .ל" והוראות מנכי חוזי"הייעוד של הכספי עפ. כא� אנו מציגי כל עדכו� וכל שינוי

  
  . אלו ה אישורי בדיעבד– אהוד יובל לוי

  
 –מה הכוונה בסעיפי לפי האגפי ,   בכל הנקודות תיאור סטטוס מתוכנ�� אתי ג� אל

מה , אי+ זה נעשה ולמה, בנוגע לגידול הוצאות מסעיפי שוני שלא שייכי לאותו אג$
  .מה קרה, ליו� מי1/2 �שמירת גני ילדי גידול שמעל ל, ההיגיו�

  
ישנ� עסקות חוזי , ולטענת חבר המועצה נפתלי גרוס,  חלה חובת דיווח– אהוד יובל לוי
בשלוש השני האחרונות לא זכור לי כי היה , יש תקנות רכש, י המועצה"שלא אושרו ע

  .דיווח
  

, אי� כמעט התחייבויות חדשות,  כשישנ� התייקרויות יש גידול בהוצאות– שגיא רוכל
כל מה , לא הועברה א$ פעולה, ישנ עדכוני בתו+ התקציב וזאת לש ניצול התקציב

 מקורות קיימי לש –מקורות שוני . אי� כא� מהות של שינוי, שקשור להתייקרויות
  .תו+ אישור בפני המועצה. הגדלה נדרשת

  
  הצבעה

  
  .אמיר קולמ�, איציק יואל, יאיר אברה, צביקה צרפתי, יהודה ב� חמו: בעד
  

  אל �אתי ג�:  נמנעת
  

  אהוד יובל לוי :  נגד
  

  90' החלטה מס
  

  .ב" המצ2011 לשנת 6' מאשרי� העברות מסעי% לסעי% תקציב רגיל מס
  
   
   2011 לשנת 5' רי� מס"העברות מסעי% לסעי% תקציב תב.  2
  

מכיו� שיש צור+ בתהלי+ הדרגתי תו+ שילוב הציבור . נתקצב את השמירה – אשל ארמוני
ולכ� , הצלחנו לעשות את התהלי+ יחד ע ההורי וזה עלה הרבה כס$, הוספנו את הכס$
  ., מיליו� 2�בשנה הבאה נחסו+ קרוב ל,  מיליו�1/2זו הסיבה שעלה 

  
  .18:30אור� כה� הצטר$ לישיבה בשעה 

  
.  מהות תקציביתכל יכול לדעת יודע כל דבר שקורה בעירייה ולא  הגזבר לא– שגיא רוכל

לא ידעתי שיש בעיה ע . 9' מועד ראשו� של מרבית ההוצאות הוא המועד שהופק בדוח מס
מבחינתי זה לא , במועד הראשו� ניתנה לי להגיש בועדת הכספי, נושא המי לדוגמא

  .בדיעבד
  
  

  :הצבעה
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  .אמיר קולמ�, איציק יואל, יאיר אברה, תיצביקה צרפ, יהודה ב� חמו:  בעד
  

  אהוד יובל לוי:  נגד
  

  אל�אתי ג�: לא הצביעה
  

  91' החלטה מס
  

  .ב" המצ2011 לשנת 5' � מס"מאשרי� העברות מסעי% לסעי% תקציב תברי
  
  
  .הסכ� תרומה. 3
  

הצעת מחיר זה , ב שזר"לטובת הקמת חדר רדיו בחט , 45,000הסכ תרומה על ס+ של 
 משולש בי� התורמי לעמותת זינוק עמותה חדשה ולעירייה ולטובת חטיבת הסכ
  .הביניי
  

  
  . מבקש את ההסכ– אהוד יובל לוי

  
  .ל בשמות התורמי" יש לתק� את ההסכ ולהוסי$ ז– אל� אתי ג�

  
  .מאשרי עקרונית את התרומה

  
  :92'  מסהחלטה

  
  .ב"מאשרי� פה אחד את הסכ� התרומה המצ

  
  

  .2011 לשנת 2'  רבעוני מסח" דו–דיווח  .4
  

מקווי , ח מסתיי באיזו�"הדו, אי� דברי מיוחדי, ח"ובא בפניכ הדומ – שגיא רוכל
  .הנתוני טובי. שיהיה כ+ ג בשנה הבאה

  
  
  
  
  

    
  שגיא רוכל  
  רייה העיגזבר  

  
  


