
  פרוטוקול ועדת כספים

  2014 לאוקטובר 10ה מתאריך ישיב

 ,עזראטוב,יצחק יצחק,אבי קטרי,אלי אטוןעמיר רי:  משתתפים
 שלמה ברק,חיים

 מויאלא פנינהמאיר שביט, :  מוזמנים

  סדר יום

  2014מאזן רבעון שני  1

  אורייטק וגביית התוספות בגינם 2

  ומי לב השרון דיווח מרכז תחבורה 3

 והחלטותדיון 

  2014מאזן רבעון שני 

  הוצג דוח על ידי עמיר ומאיר

  מליון שקל,כמו שה קודמת שהסתיימה  2.9גרעון במאזן של
  באיזון בסופו של דבר

  מליון שקל 2.6חוסר בגבייה לעומת התקציב  
  אלף שקל בגין בונוס  600שומה וגבייה תשלום לא צפוי של

  לחברת הגבייה על שנים עברו
 אלף שקל 600ן הכנסה והוצאה במקביל של שמירה וביטחו  
  1.25הסעות גרעון הנובע מעונתיות וצפי לסוף שנה של כ 

  מליון שקל

 קרית חינוך דרור הכנסה לא צפויה של מליון שקל  
  אוטובוס שנשרף והחיוב היה השנה  –תשלום בלתי רגיל

  מליון שקל 1.28

לטובת צפי לסוף שנה לא כולל הכנסה והוצאה של גידול בארנונה 
  המוניציפאלי אם וכאשר יאושר

 תקבול של מפעל הפיס שלא תוקצב כמליון שקל  



  תקבול של כמליון שקל עבורGIS  

  מליון לא כולל  186הוצאות סך הכל כ  

  מליון שקל 184הכנסות כ  

  החלטות

אין צורך לבצע שינויים בתקציב להמשך השנה , לא צפוי גירעון  1
  משמעותי

תקציב רבעוני תואם להתנהלות  מאיר יבדוק משמעות של 2
  עונתית ויחזיר לדיון

  אורייטק וגביית התוספות בגינם 2

ל  7הארנונה כתוצאה מהמדידות צפויה להיות בין  סך הכל תוספת
  מליון שקל לשנה 7.5

  המועצה תסיים את הטיפול בהשגות שבטיפולה עד סוף החודש

 3כ  השגות אבל מתקדמים בקצב של 234הורייטק מטפלים בעוד 
  ביום

  קיים סכסוך עם הורייטק על עבודתם ולכן גם אינם מתקדמים

מאיר יקדם את הטיפול בהשגות שבטיפולם באמצעות הצוות 
  במועצה כך שיסיים בנובמבר ויגבה על כל השנה

  

  דיווח על ידי עמיר ריטוב –מרכז תחבורה  3

נמסרה אינפורמציה על ההתנהלות מול משרד הפנים המנהל 
  והיזמים

  כרגע עומדות בפנינו האופציות הבאות

להחזיר למנהל ולבקש שיפצו את היזמים באמצעות  – 1אופציה 
  המכרז החדש



לפעול מול משרד הפנים להארכת תקופת ההסכם ל  – 2אופציה 
  שנים ופטור ממכרז 49

לתת ליזמים את מה שהשקיעו או פחות באמצעות  – 3אופציה 
  גישור ואנחנו נתחשבן עם המנהל

  בתי משפט – 4ציה אופ

  מאזנים של מי לב השרון

עמיר מבר דיווח על תיקון של מאזנים שנים קודמות בעקבות טעות 
  ברישום הכנסות

  הרישום השגוי פגע בשכר של מנהל החברה

  המהלך גובה על ידי היועץ המשפטי
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