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  12/12/2010    : תארי�
  ראש המועצה, עמי ארגוב מרלכבוד 
  .חברת  המועצה הממונה, יהודית רובי)' גבלכבוד 
  .המועצה הממונהחבר , מר  עמיחי ב) דרורלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, ר יוס� ונונו"דלכבוד 
  חבר  המועצה הממונה, מר מהנא הזימהלכבוד 
  זבר המועצהג, ח עבדאלכרי+ פטו+"רולכבוד 
  .היוע& המשפטי למועצה, ד סמואל דכואר"עולכבוד 
  חשב מלווה, אליה'מנסור גמר לכבוד 
  מבקר פני', ד חוסני מטר"עולכבוד 

  
  ,שלו+ רב

  .   10�2010'   הזמנה לישיבת מליאת המועצה מס: הנדו(
  

ביו'   'אשר תתקיי    10�2010 '  אני מתכבד בזה להזמי( את כבודכ' לישיבת מליאת המועצה מס

  .בבני( המועצה  30.12שעה     2010/12/19_ראשו)

  :על סדר היו+

  .2011אישור הצעת התקציב לשנת  .1

  .2011גזבר המועצה יעביר לכל החברי+ הצעת התקציב לשנת 

  
  ,בכבוד רב

  
  מאל פטו''ג

  מזכיר המועצה
  :העתק

  נצרת –משרד הפני' , קצי( המוחוז, רקאד טאפש מר
  .ות במועצהמנהלי המחלק

  
  :הערה

בענייני+ כספיי+ . או הסבר בענייני+ מקצועיי+ נא לפנות למנהל המחלקה האחראי/לכל בירור ו
   .יש לפנות לגזבר לקבלת הסבר
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  10/2010' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס
  .בבני) המועצה  30.12שעה    2010/1219/ראשו)  מיו+  

  
  :נוכחי+

  ;צה הממונהראש המוע, מר עמי ארגוב
  ;חבר המועצה הממונה, מר עמיחי ב( דרור

  ;חברת המועצה הממונה, יהודית רובי(' גב
  ;חבר המועצה הממונה, ר יוס. ונונו"ד

  .חבר המועצה הממונה, מר מהנא הזימה
  

  :השתתפו
  ;גזבר המועצה, ח עבדאלכרי' פטו'"רו

  ;חשב מלווה, אליה'מר מנסור ג
  ;היוע& המשפטי, ד סמואל דכואר"עו

  ;עצהמהנדס המו, מר מוחמד מסרי
  מבקר פני', ד חוסני מטר"עו

  
  

  :נושאי הדיו)
  

  . 2011אישור הצעת התקציב לשנת 

 2010ח החשב לחודש אוקטובר "דו

  
  

  :עבדאלכרי+ פטו+

 3 � בהכנת הצעת התקציב החלנו מלפני כ, המפורטת 2011חולק לכל החברי' הצעת התקציב לשנת 

כל מנהל מחלקה הגיש הצעה , ו שותפי' להכנת הצעת התקציב מנהלי המחלקות הי, חודשי'

בריכוז של , 2011ובדיוני' שקיימנו והאילוצי' גבשנו הצעת התקציב לשנת , לתקציב המחלקתי

הביצוע עד סו. הרבעו( , 2010מסגרת התקציב לשנת , 2009לשנת ההצעה מראה את הביצוע 

 2010ביצוע מקוד' למחירי , מקדמי'  2010ביצוע משוער עד סו. ) 2010ספטמבר (השלישי 

  .2011ומסגרת תקציב 

כי , בכפו. לכל השינויי' שיחולו במש� השנה 2011אנחנו אמורי' לאשר את הצעת התקציב לשנת 

  .מענקי' וההעברותהמיוחד משרד הפני' אישורי' על בטר' קבלנו ממשרדי הממשלה ו

של ההוצאות ה' יותר גבוהי' מהמקדמי' של ההכנסות ולכ( נוצר גרעו( בהכנסות המקדמי' 

  .שצרי� לכסות אותו ולמצוא לו מקורות מימו(

כספי' אלה , 01/01/2010יש חובות עבר מלפני הצטרפות לתאגיד שהוק'  –מפעל המי' והביוב 

יד המי' נקבל מענק עבור התאגדות בתאג .1מליו(  6 �המועצה מחוייבת לגבות גודל החובות כ

החזרי , 1מליו(  1.4 �ק ראשוני כנקבלנו מע, מיוחד בהתא' לסקר הנכסי' שבוצע ערב ההתאגדות

  , והמינהלת דצרי� לבדוק אותו מול התאגי, יש הסכ' החזרי', מלוות למפעל הביוב

  .לכיסוי גרעונות  י'' לועדות ממונות אשר יהיו מיועדיתרה מזו נקבל ג' מענקי
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יאה ביחד ע' הנוכחי' עברו על סעיפי התקציב ההכנסות וההוצאות וקבלו הסבר על כל חברי המל(

  )סעי.

  .1אל.  44,953ס "ההצעה היא ע 2011י הצעת התקציב לשנת "עפ

  

  :החלטה

המליאה מאשרת את הצעת התקציב  2011לאחר דיו) וקבלת הסברי+ להצעת התקציב לשנת 

  .ו� לשינויי+ שייחולו א+ יש כאלהבכפ0 אל�  44,953ס "ע 2011המפורטת לשנת 

  

  .2010ח החשב לחודש אוקטובר "דו

  

י הנתוני "עפ, 2010ח החשב עד אוקטובר "צור. להצעת התקציב שחולקה לחברי המועצה ג' דו

עמידה בסעיפי התקציב , בוצעו פעולות של ייעול , מראה על עוד. קט( 2010לביצוע בפועל בתקציב 

יש לנקוט בהליכי' בכדי , צו(הגבייה לא משביעה ר,  2010בהתא' להתקציב שאושר לשנת 

דבר שישפיע על , אחרת נפסיד את המענק המותנה, ות את אחוזי הגבייה ולעמוד ביעדי'להעל

  .מהל� ההתנהלות

  .חברת הגבייה ועובדי המחלקה יעשו את כל המאמצי' בכדי לעמוד ביעדי'

   
  
  

  .מזכיר המועצה, מאל פטו+'ג: רש'
  
  
  
  
      

  מי ארגובע
  ראש המועצה

  מאל פטו+'ג  
  מזכיר המועצה

  


