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נדון ,סוכם הוחלט :
 ..אישורפרוטוקולקודםמיום1.11.16
 ..בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול הקודם.
 .6תקציב חגיגות יובל לישובים
ראש המועצה הציג את הנוהל הקיים וציין שהסכומים הפכו להיות גבוהים מאוד שמכבידים על
התקציב ,ראש המועצה עדכן שהנושא עלה בישיבת הנהלת המועצה וההמלצה היא שהחל משנת
 6118המענקלישוב שחוגג יעמוד עד לסכוםאחיד של  51אש"ח בכפוףלחשבוניות ויעוד לחגיגות
לישובבלבד .
 8בעד ו . -מתנגד מאשרת המליאה את ההצעה על סכום אחיד של עד  55אש"ח .
 .3דו"ח רבעון שלישי 65.6
בועזיוסףהציגאתדו"חהרבעוןהשלישיוצייןשעפ"יהצפינסייםאתהשנהבאיזוןתקציבי .
לגביתמונתהמצבהתקציביתבמחלקותהמועצההןמתנהלותבצורהטובהמאוד .
בנושאהארנונהלקחנובחשבוןצפישל48מש"חאךלאנצליחלעמודביעדזה(קייםחוסרשל 
511אש"חלצפי) 
מענקהאיזון4.9מש"חבהתאםלתכנון .
לסיכום את שנת בעבודה  6116נסיים ללא גרעון כמו  כן מציין שזו השנה החמישית שהמועצה
מתנהלתבאיזוןתקציבי .
 .5בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את דו"ח הרבעון השלישי .
 .4תקציב  – 65.7דיון ראשוני
ראש המועצה דיבר על הקווים המנחים של בניית התקציב ל –  6117והצורך הדחוף בתוכנית
התיעלותשבימיםאלואנומגבשים .
בועזיוסףהציגאתההשפעותהמרכזיותעלהתקציב6117 :
 עליהבשכרבעקבותהסכמיהשכר1.111.111₪ עליהבהחזרהלוואותביוב–511אש"ח. קיטוןבמענקהאיזון–711אש"ח. -סה"כהשפעהאקסוגניתשלהתקציב6,611מש"ח.


להלןהצעההראשוניתשלהמועצהלהתייעלותולהתאמתתקציב6117לשינויים :
 גידולבשומתארנונה–111אלש"ח. תוספתהכנסהמחניה–611אלש"ח. עליהבאגרתהביוב–511אלש"ח. היטלביוב(אכיפה)–411אלש"ח. אגרתבניה(אכיפה)–411אלש"ח התיעלותבספורט–611אלש"ח התייעלותבמוסיקה–91אלש"ח. ועדהחקלאית–111אלש"ח התייעלותבפעולותמשקהביוב–651אש"ח קיטוןבסיבסודארוחותעובדים–111אש"ח התייעלותבתרבות–31אש"ח.ראש המועצה מציין שמדובר בתוכנית בסיסית ראשונית ולקראת המליאה הבאה נבצע מספר דיונים
נוספיםהןבהנהלהוהןבמליאהעדלגיבושתוכניתמוסכמת .
 .5תברים – לא היו .
.6

אישורפתיחתחשבונותיעודייםבבנקדקסיהעבורפרוייקטיםהמתוקצביםע"ימפעלהפיס 
בשנים6116-6117.עבורכלפרוייקטיפתחחשבוןיעודי .

ראש המועצה מבקש את אישור המליאה בפתיחת חשבון זה
 .9בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה .
ראש המועצה נועל את הישיבה

____________________
דודו פרץ – רשם הפרוטוקול

______________________
עידן גרינבאום – ראש המועצה

