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סדר יום:
 .0אישור תקציב המועצה לשנת 7100
מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 0641-שפורסם ב 9.2.7109-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המנין .717102
החומרים נשלחו אליכם בפירוט רב לפני הישיבה .אני מבקש לציין בהערכה את עבודת
ההכנה הרצינית והמעמיקה של מנהלי המועצה שהחלו בתהליך הכנת התקציב כבר
לפני מספר חודשים .אבקש גם להודות לחברי ההנהלה שהקדישו יומיים להתכנסות
ודיונים בתקציב ובתכניות העבודה שהוכנו לקראת .7100
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להלן מספר נקודות להדגשה ,העולות מתקציב :7100
 סה"כ התקציב עומד על  ₪ 07,221,111והוא מאוזן
 ישנו גידול של מעל  00מיליון  ₪לעומת תקציב 7102
 ההכנסות מארנונה מהוות כ  57%מסך התקציב
 סעיף ההוצאה הגדול הוא בחינוך 20% -
 20% מהתקציב הוא שכר ו 96% -מופנה לפעולות
 העליה בהוצאות השכר נובעת מהסכמי שכר שחתמה הממשלה עם ההסתדרות
ולא מתוספת תקנים למעט תוספת נדרשת בתקני מערכת החינוך.
 תקן כ"א עומד על  027משרות ,רובם במסגרת החינוך
נערך דיון קצר בו עלו מספר שאלות וניתנו תשובות ע"י ראש המועצה
מאיר דהן :תודה רבה .נעבור כעת להצבעה.
הצבעה :בעד – ( 9מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור,
אהוד אביר לב ,יצחק פסטרנק)
נגד – ( 2חנוך פרקל ,אבנר דבש ,שמואל משולם)
החלטה :מאושרת הצעת התקציב לשנת .71/2

הישיבה ננעלה (בשעה )06:14

ירון טמיר – מזכיר המועצה

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה

המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,40864 4טל , TEL. 0466-46-2222 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 10-6256112 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
מינהל כללי\ועדות המועצה\ועדה מליאת \\\mazkeret-mpl-fs\mazkeret.batya
.docxהמועצה\פרוטוקולים\417215\7102

