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 לשכת ראש המועצה המקומית

 

 

 נוכחים :
 

 משתתפים :

 גזבר המועצה רו"ח נור גזמאוי ראש המועצה עו"ד מודר יונס

 מבקר פנים מר סאמר סעד ראש המועצה מ.מ. מר תאופיק דעייף

   סגן ראש המועצה מר איאד מסעוד

   סגן ראש המועצה  (81:81נכח ב) -מר גאזי קאסם

   חבר מועצה מר מוסטפא אבו הלאל

   חבר מועצה מר טאלב גוהגאה

   חבר מועצה מר עבד אללה גזמאוי

   חבר מועצה מר אמיר מרעי

   חבר מועצה מר פרג' עקל

   חבר מועצה עו"ד מקדאד שיך עבד

 

    לא נכחו :

 מנכ"לית המועצה עו"ד רוידה יונס חבר מועצה נאדר יונסמר 

 יועץ משפטי עו"ד אמין מרג'יה חבר מועצה חמד מלחםמר א

 יועצת למעמד האישה גב' אנהאר מסארוה חבר מועצה מוחמד מסרימר 

   חבר מועצה מר נדים מרזוק

 
 

 .4182עדכון תקציב המועצה   : על סדר היום
 
 

 1104182שלום רב לכולם, נפתח את ישיבתנו שמן המניין מספר  : ראש המועצה מודר
דיבור לגזבר . אתן זכות ה4182תקציב המועצה לשנת  בעניין עדכון

 המועצה מר נור בבקשה:

וזאת על התקציב תיקון סוף כל שנה אני עורך לקראת  ,כרגיל : גזבר –גזמאוי  נור
  .במהלך השנה בפועלדברים שהתרחשו לוחזית בהתייחס לת

צפינו  דוגמאישנם שינויים בסעיפים שונים של הכנסות והוצאות ל
לגבות סכום מסויים ובסוף השנה רואים שלא עמדנו בסכום שקבענו 

 .כמו כן לגבי ההוצאות ,בתחילת השנה

 .₪  4,417,112היום ישנו עדכון בסכום של 

(, ףעדכון תקציב המצור דו"חהדפים הראשונים שלפניכם )ב שלושת 
)פירוט של הפרשים  השינויים שחלו על התקציבאנו מציגים 

 :עמודות נפרדות(ב
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 .4188בוצע עד סוף אוקטובר אכן מה  : ביצועטור 

 .)תחזית( שנתיהתקציב ה:  תקציבטור 

 הקטנה( )סכום הגדלה או : השינוי שחל על הסעיף. טור עדכון המוצע

 .לאחר עדכוןהתקציב :  תקציב לאחר עדכוןטור 

 

ת ובעדכון המוצע תראו סעיפים בפלוס ועוד סעיפים במינוס הגדל
 ת סכומים.ווהקטנ

, שתוכנן כפיבהם לא עמדנו שסעיפים במינוס כלומר הכנסות 
 .ליד כל סעיף רשום הערות להבהרהלתשומת לבכם 

 ,תוקצבו מראש אסכומים שלבשל הם של השינויים בסעיפים  רובם
  :ו במהלך השנה, לדוגמאנתקציבים חדשים שקבלבמדובר 

₪  478,111המענק המיוחד שקיבלנו ממשרד הפנים בהיקף של  .א
 אשר לא תקצבנו אותו מהתחלה. 

 ,לקבל עוד עד סוף השנה יםקבלנו תוספת ואמור לגבי הגננות, .ב
בשל שכר עוזרות, במקביל ישנו ₪  411,111התוספת תגיע ל 

 .עוזרותהסעיף הוצאות בשל שכר גם 
₪  200,111, סכום של מראש לא תוקצבשחופש קיץ גדול  .ג

 קיץ .תכנית חדשה שנפתחה ב

 

משיך בסקירה ופילוח טבלת עדכונים ובנוסף מתייחס לסעיפי מ
 ההוצאות לדוגמא :

משרות שתוקצבו אך לא אוישו עד סוף הקטנת הוצאות בגין  .א
 וכו'אוקטובר, 

₪,  4,417,112, בסך של 4182 לשנת מבקש לאשר עדכון התקציב : מודר ראש המועצה
 כמפורט בדו"ח הרצ"ב.

₪,  4,417,112, בסך של 4182מאשרים פה אחד עדכון תקציב לשנת  : החלטה
 כמפורט בדו"ח הרצ"ב.

 

 
 81:81:  ב הישיבה ננעלה

 

 

 

 עו"ד מודר יונס  

 ראש המועצה המקומית  המועצהמזכיר מ.מ. 

   

  סאמייה : עריכה

  מנהלת לשכת ראש המועצה

 


