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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' //102/1

סוג האסיפה:

מן המניין

שלישי

תאריך:

/

שלא מן המניין  /מיוחדת

/1721702/1

שעה:

/1:22

יום:
נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

4
5
6

מר יוסף ג'רייס
מר עזמי אליאס
מר חסן בכרי

סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה

7

מר פידאא עאבד

חבר המועצה

8

מר סאלח עלי

חבר המועצה

נעדרו:
9
11

מר מחמוד חסארמה
מר עלי תיתי

חבר המועצה
חבר המועצה

דכואר סמואל-עו"ד
מר נאסר ח'ליל

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון
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דיון והחלטות
גזבר המועצה

מציג את התיקונים המוצעים בתקציב הבלתי רגיל לפי הנספחים המצורפים:
 סה"כ הכנסות  -תקציב רגיל –  – 2117לפני התיקונים .₪ 4164656111 סה"כ תוספת להכנסות המוצעת . ₪ 261136111 סה"כ הכנסות – תקציב רגיל –  – 2117לאחר התיקונים .₪ 4265786111עיקרי התוספת בהכנסות:
 תוספת להכנסות עצמיות .₪ 163416111 תוספת תקבולים ממשרד החינוך .₪ 7256111 תוספת למענק איזון כללי – .₪ 676111 הפחתת הוצאות מ -מים – .₪ 216111 סה"כ הוצאות תקציב רגיל –  – 2117לפני התיקונים . ₪ 4164656111 סה"כ תוספת להוצאות המוצעת .₪ 261136111 סה"כ הוצאות – תקציב רגיל –  – 2117לאחר התיקונים .₪ 4265786111עיקרי התוספת בהוצאות:
-

תוספת להוצאות שכר כללי – .₪ 167476111
תוספת לפעולות כלליות – . ₪ 161656111
תוספת להוצאות רכישת מים – .₪ 316111
תוספת לשכר עובדי חינוך – .₪ 3116111
תוספת לפעולות חינוך – . ₪ 161116111
הפחתת שכר עובדי רווחה – .₪ 316111
תוספת פעולות רווחה – .₪ 316111
הפחתת הוצאות חד פעמיות .₪ 261416111

חברי המועצה

מתנהל דיון בין חברי המועצה בסעיפי התיקונים השונים.

הצבעה

חברי המועצה מאשרים פה אחד את התיקון המוצע.

הישיבה ננעלה.
חתימת גזבר המועצה

חתימת
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