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   26.12.2013מיום  7' מן המניין מסלא מיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה 

, ימית קרקוקלי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהןא'ז, ברטה איילה, דוד יוסף  :נוכחים
   .וןדוד חי, בוזי עופר, עוזי אהרון, ליאת שוחט, ליאור אגאי

  .  ליאת בן בשט, סבח יוסף, גוטמן אפי, ננה חן  :חסרים

  .דוד חמאני, סעדון-רמי בן, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו, אצי'בנצי אז   :משתתפים

  :על סדר היום

 .2012ח כספי שנתי מבוקר לשנת "דו .1

  .2013לשנת  3ח רבעון "דו .2

  )18:46הישיבה נפתחה בשעה (

  2012ח כספי שנתי מבוקר לשנת "דו - 1' סעיף מס

  :העירייהראש 

שנשלח , 2012מבוקר לשנת השנתי הכספי הח "דואת המבקש לאשר ב, בהמלצת ועדת כספים
  .לחברי המועצה מבעוד מועד

  :ליאת שוחט

אני לא מבינה בקריאת דוח כספי מבוקר ולכן אני מבקשת הסברים מגזברית העירייה על 
  . הדוח שהוצג בפנינו

  :ראש העירייה

כשסעיף השאלת הספרים לא הובא עשרה ימים . ליאת שוחט' תראו את הדו פרצופיות של גב
היא טענה שהוא לא חוקי וכי סעיף כזה צריך להיות לפני חברי מועצת העיר מספיק , מראש

היא קיבלה את הדוח הכספי השנתי , לקבל תשובות והנה, לשאול עליו, זמן כדי ללמוד אותו
היא עדיין לא הספיקה לשאול , לה מעשרה ימים וראו איזה פלאלמע 2012המבוקר לשנת 

  . שאלות את הגורמים הרלוונטיים

  :ראש העירייה

  . ל לתת הסבר לליאת"אני מבקש מהמנכ

  :י'אזאצ בנצי

ח "אלש 143בסך  2011מצוין עודף שוטף לשנת  4' בעמ 2012המאזן הכספי המבוקר לשנת 
ובכל החמש שנים האחרונות עיריית אור יהודה מסיימת  ח"אלש 195סך של  2012ובשנת 

  . במאוזן עם יתרה קטנה

  :ראש העירייה

 ?מי בעד

עוזי , ליאור אגאי, יחזקאל שקד, טל אשכנזי, נה כהןא'ז, ברטה איילה, דוד יוסף: בעד
  .וןדוד חי, בוזי עופר, אהרון



 2 

   .ימית קרקוקלי, ליאת שוחט :נגד

  .מאושר, 2012מבוקר לשנת השנתי הכספי הח "דוה  :החלטה

  2013לשנת  3ח רבעון "דו - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

שנשלח לחברי , 2013לשנת  3רבעון לח "דוה את מבקש לאשר, בהמלצת ועדת כספים
  .המועצה מבעוד מועד

  . ל להסביר"אני מבקש מהמנכ

  :י'בנצי אזאצ

והכנסות של הרבעון השלישי שם יש דוח המרכז את ההוצאות , ח"לדו 4' אני מפנה לעמ
וסך ההוצאות ₪  168,621,000:סך ההכנסות לרבעון השלישי. ביחס לתקציב השנתי

  . ₪ 776,000המאזן מצביע על עודף שוטף של . ₪ 167,845,000

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  .מאושר, 2013לשנת  3רבעון לח "דוה  :החלטה

  ) 18:56הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


