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 6046נובמבר  03     תאריך: 
 , ראש המועצהעמי ארגוב מרלכבוד 
 , חברת  המועצה הממונה.יהודית רובין' גבלכבוד 
 המועצה הממונה.חבר , מר  עמיחי בן דרורלכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהד"ר יוסף ונונולכבוד 
 , חבר  המועצה הממונהמר מהנא הזימהלכבוד 
 , גזבר המועצהוםרו"ח עבדאלכרים פטלכבוד 
 , היועץ המשפטי למועצה.עו"ד סמואל דכוארלכבוד 
 , מבקר פניםעו"ד חוסני מטרלכבוד 

 
 שלום רב,

 .   7317-31הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס'   הנדון: 
 

 ראשוןביום   םאשר תתקיי  7317-31 אני מתכבד בזה להזמין את כבודכם לישיבת מליאת המועצה מס'  

 בבנין המועצה.  33.13שעה     7731/11/75

 על סדר היום:

  .7313אישור הצעת התקציב לשנת  .1

 .7313לכל החברים הצעת התקציב לשנת  העבירגזבר המועצה 

 
 בכבוד רב,

 
 ג'מאל פטום

 מזכיר המועצה
 
 

 העתק:
 נצרת –משרד הפנים מחוז הצפון, , ממונה רשויות, רקאד טאפש מר

 מנהלי המחלקות במועצה.
 

 הערה:
לכל בירור ו/או הסבר בעניינים מקצועיים נא לפנות למנהל המחלקה האחראי. בעניינים כספיים 

  יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר.
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 31/7317פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 
 בבנין המועצה.  13.33שעה    7317/11/75ראשון  מיום  

 
 נוכחים:

 ;מר עמי ארגוב, ראש המועצה הממונה
 ;חי בן דרור, חבר המועצה הממונהמר עמי

 ;גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה
 ;ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה

 .מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה
 

 השתתפו:
 ;רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

 רו"ח נואף ביבאר, חשב יועץ
 עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
 עצה;ומר מוחמד מסרי, מהנדס המ

 מר שריף קאדרי, מנהל מחלקת החינוך.
 

 
 נושאי הדיון:

 . 7313אישור הצעת התקציב לשנת  .1

  3/7317דיון בדו"ח רבעוני  .7

ותמצית הדו"ח  7313גזבר המועצה יעביר לכל החברים הצעת התקציב לשנת 
 .7317הרבעוני השלישי לשנת 

 
 

 :1סעיף מס' 

 .7313אישור הצעת התקציב לשנת 

 

 טום:עבדאלכרים פ

 8 -המפורטת, בהכנת הצעת התקציב החלנו מלפני כ 6048לק לכל החברים הצעת התקציב לשנת יח

חודשים, מנהלי המחלקות היו שותפים להכנת הצעת התקציב , כל מנהל מחלקה הגיש הצעה 

, בריכוז של 6048לתקציב המחלקתי, ובדיונים שקיימנו והאילוצים גבשנו הצעת התקציב לשנת 

, הביצוע עד סוף הרבעון 6046, מסגרת התקציב לשנת 6044את הביצוע לשנת  ההצעה מראה

 6048מקודם למחירי  6046, מקדמים, ביצוע 6046( ביצוע משוער עד סוף 6046השלישי )ספטמבר 

 .6048ומסגרת תקציב 

בכפוף לכל השינויים שיחולו במשך השנה,  6048אנחנו אמורים לאשר את הצעת התקציב לשנת 

דוע לכולנו שתקציב המדינה טרם אושר כי לאישור תקציב המדינה יש השפעה ישירה לתקציב י

יאה הצעת הרשות המקומית. קבלנו הנחיות ממשרד הפנים ומרכז השלטון המקומי כי תובא למל
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תקציב ראשונית והעדכונים יבוצעו לאחר אישור תקציב המדינה בהתאם להשפעות והמענקים 

ההצעה  ממענק האיזון, מצורפת  35%ציב שמונחת בפניכם לקחנו בחשבון שיאושרו, בהצעת התק

כל ₪.  56,,50וסה"כ הוצאות כולל מענק מותנה ₪ אלף  56,,50סה"כ הכנסות כולל מענק מותנה 

 הסעיפים עודכנו בהתאם להנחיות שקבלנו.

לעדכן  לתוכנית עיר ללא אלימות, סעיף קיוסקים₪  800,000בהצעה נלקח בחשבון תקציב של 

 . ש"ח 5,000, -בהתאם ל

תהיה שנת בחירות יש לקחת בחשבון תקציב בחירות, טרם קבלנו הנחיות בעניין,  6048היות ושנת 

 תקציב הבחירות יובא בעדכון הבא של התקציב.

 הצעת התקציב עודכן בהתאם להנחיות שנקבל במשך השנה ככל שיתקבלו.

 מצורף הצעת התקציב

 

 החלטה:

 ובירור כל הסעיפים 7313וקבלת הסברים להצעת התקציב לשנת חברי המליאה בין לאחר דיון 

בכפוף לשינויים שייחולו ₪ אלף  53,297ע"ס 7313המליאה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 

 .ככל ויהיו שינויים

 

 :7סעיף מס' 

  7317/3דיון בדו"ח רבעוני 

ניהם את עיקרי הדו"ח, ההכנסות גזבר המועצה חלק לחברי המליאה העתק הדו"ח הרבעוני, סקר בפ

וההוצאות ביחס להצעת התקציב המאושרת, ואת נתוני הגבייה ויעד שהמועצה אמורה להגיע אליו בכדי 

 לקבל את המענק המותנה. לפי הדווחים של הגבייה וחברת הגבייה עד סוף השנה נגיע ליעד.

 סבר עבור כל סעיפיו .. חברי המליאה עיינו בדו"ח וקבלו ה ₪ 8,000של  סיימנו את הרבעון בעודף קטן

 

 
 .ג'מאל פטום, מזכיר המועצהרשם: 

 
 
 
 

   
 עמי ארגוב

 ראש המועצה
 ג'מאל פטום 

 מזכיר המועצה
 


