
 
 
 

 1/2017ישיבת הנהלה מס' 
 

באולם הישיבות בערב ,  0017:, בשעה  31/01/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר ח'אלד פארס , מר מחמוד מנסור , מר מואיד מר שאוקי לטיף )ראש המועצה( , 
 , מר באסילה באסילה . עיסא סלימאן קבלאן , מר אמין אבו רזק , מר אליאס

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

"ש( , ד"ר לואי עלימי )חשב פיננסי( , מר נאסיף מוויס )גזבר עו"ד יוסף פארס )יועמ
 .המועצה( 

 
 נעדר מהישיבה :

 גב' סוהילה ג'טאס . מר אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , מר אליאס נח'לה ,
 

 על סדר היום : 
 .. ₪ 48,894,200 בסכום כולל של 2017תקציב המועצה לשנת דיון ואישור הצעת ** 
 מצ"ב הצעת התקציב .    
 

פותח את הישיבה ומוסר את תנחומו בשמו ובשם חברי המועצה ראש המועצה : 
 והמועצה בכללותה למזכיר המועצה מר כמיל קסיס על פטירת אחיו . 

 
, עם כל הסעיפים מצד ההכנסה  2017בסקירה כללית להצעת התקציב לשנת מתחיל 

 ומצד ההוצאה .
ה , הצעת התקציב יחסית לשנים בוביותר בגמציין שהיתה קפיצה משמעותית 

 ביותר. בדתובצורה מכקודמות , כאשר המועצה עמדה בכל היעדים שהוצבו לפניה 
ראש המועצה מציין כי כל מנהלי המחלקות היו מעורבים ושותפים בבניית התקציב 

 בשיתוף פעולה מלא מול מחלקת הגזברות .האמור , 
זון תקציבי עם יהינה א 2016לשנת  ציין שהתוצאה השנתית החזויהראש המועצה מ

 דף .ועלנטייה 
ראש המועצה מציין נתון חשוב ביותר בכך שמשרד הפנים גזל מהמועצה את הסך של 

לראמה לאור כך שהמדד הסוציואקונומי  2016במענק האיזון לשנת  מלש"ח 2 -כ
 יניות שפוגעת מאוד במועצה .. מדבר במד 4עומד על 

 הינו על אף הפגיעה האמורה במענק האיזון. 2016התקציב  יואותו איזון חזו
 

ראש המועצה מבקש מהחברים במידה וישנם שאלות או הבהרות לשאול את הגזבר 
  על מנת שהתמונה תהיה ברורה .

 
 

 בכבוד רב,
 

___________________    _____________________ 
 נאסיף מוויס          שאוקי לטיף       

 גזבר מ.מ. ראמה       ראש מ.מ. ראמה     
 
 



 
 

 1/2017ישיבת מליאה מס' 
 

באולם הישיבות בערב ,  19:00, בשעה  31/01/2017, בתאריך  שלישיהתקיימה ביום 
 במועצה מקומית .

 
 נוכחים בישיבה : 

מר ח'אלד פארס , מר מחמוד מנסור , מר מואיד )ראש המועצה( ,  מר שאוקי לטיף
 עיסא סלימאן , מר באסילה באסילה . קבלאן , מר אמין אבו רזק , מר אליאס

 
 :  כמו כן הוזמנו ונכחו

עו"ד יוסף פארס )יועמ"ש( , ד"ר לואי עלימי )חשב פיננסי( , מר נאסיף מוויס )גזבר 
 המועצה( .

 
 נעדר מהישיבה :

 .גב' סוהילה ג'טאס ר אליאס נח'לה , אליאס ארשיד )מ.מ. ראש המועצה( , ממר 
 

 על סדר היום : 
 . ₪ 48,894,200בסכום כולל של  2017דיון ואישור הצעת תקציב המועצה לשנת 

 מצ"ב הצעת התקציב .
 

, אשר נדונה בה  17:00בשעה : לאחר ישיבת ההנהלה שהתקיימה  ראש המועצה
 ואשר הובהרו בה כל מרכיבי התקציב . 2017הצעת התקציב לשנת 

 
 מחברי המועצה להצביע על הצעת התקציב .הנני מבקש 

 
 הוחלט :

 ההצבעה על התקציב עברה פה אחד ועל כן ההצעה מאושרת .
 
 

 בכבוד רב,
 
 

___________________    _____________________ 
 נאסיף מוויס          שאוקי לטיף       

 גזבר מ.מ. ראמה      ראש מ.מ. ראמה     


