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 חבר מועצה  -מוגירה כבהא 
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אישור הצטרפות מועצה מקומית בסמ"ה כיזם לתוכנית מפורטת ברטעה  מתחם  .1

 :1038090-354מס' תכנית   5+4
ועצה מקומית בסמ"ה כיזם מציע להצבעה  אישור הצטרפות מ ראיד " ראש המועצה":

 . 354-1038090מס' תכנית   4+5מתחם  לתוכנית מפורטת ברטעה

 הצבעה על ההצעה:
 –גבאריה אחמד א   –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:

 .ידמוסטפה מחאמ -  עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד
 

 החלטה: אושרה ההצעהפה אחד ע"י חברי המועצה
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 הכנסות

2022הצעת תקציב  סעיף תקציבי   
עדכון תקציב 

2022עדכון תקציב  2022  

  8,744,000                ארנונה  כללית 1
                              

-                  8,744,000  

  214,000                    עצמיות חינוך  10
                   -

20,000                    194,000  

  29,000                      עצמיות רווחה  11
                              

-                        29,000  

  1,468,400                עצמיות אחר  3
                   -

61,000                1,407,400  

  10,374,400          81,000-                10,455,400          סה"כ הכנסות עצמיות  

  18,213,131              משרד החינוך 9
                 -

557,000              17,656,131  

  5,361,100                משרד הרווחה 12
                   

111,000                5,472,100  

  1,441,000                תקבולים ממשלתיים אחרים  8
                   -

20,000                1,421,000  

  13,505,184              מענק כללי לאיזון 4
                   

255,816              13,761,000  

  2,247,476                מענקים אחרים ממשרד הפנים 6
                   

898,000                3,145,476  

  41,455,707          687,816                40,767,891          סה"כ תקבולי ממשלה  

    -                               חרים תקבולים א 7
                              

-                                 -    

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה   
  51,830,107          606,816                51,223,291          וכיסוי גרעון נצבר

  3,300,000                הנחות ארנונה 2
                              

-                  3,300,000  

    -                               הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר 14
                              

-                                 -    

  55,130,107          606,816                54,523,291          סה"כ הכנסות ללא מותנה  

  906,816                    מענקים והכנסות  מותנות 5
                 -

606,816                    300,000  

  55,430,107          -                       55,430,107        סה"כ הכנסות כולל מותנה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המועצה מקומית בסמ"ה
 سمة ب–المجلس المحلي

 

 ,0774709697טל,, 30023מיקוד ,500ברטעה,ת.ד. ,30023,ميكود ,500.ب.ص ,عةبرط
כתובת   , kaisark@basma.muni.ilדוא"ל , 0776070233פקס,

 www.basma.muni.ilנטרנט,א

 
 
 

 הוצאות 
2022הצעת תקציב  סעיף תקציבי  2022עדכון תקציב   2022עדכון תקציב    

  7,563,404                36,000-                     7,599,404                שכר כללי 16

  10,978,638              1,678,000                 9,300,638                פעולות כלליות 15

  18,542,042          1,642,000             16,900,042          סה"כ הוצאות כלליות  

  12,626,115              300,000-                   12,926,115              שכר חינוך  20

  10,086,214              184,000                     9,902,214                פעולות חינוך  19

  22,712,329          116,000-              22,828,329          סה"כ חינוך  

  2,265,000                  -                                2,265,000                שכר רווחה 21

  5,084,000                154,000                     4,930,000                פעולות רווחה 22

  7,349,000            154,000                7,195,000            סה"כ רווחה  

    -                               207,400-                   207,400                    פרעון מילוות מים וביוב 23

  2,929,220                426,700                     2,502,520                פרעון מילוות אחר 18

  2,929,220            219,300                2,709,920            סה"כ פרעון מלוות  

  90,000                        -                                90,000                      הוצאות מימון 17

  207,516                    207,516                       -                               הוצאה  שנים קודמות 24

סה"כ הוצאות לפני הנחות   
  51,830,107          2,106,816             49,723,291          בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

  3,300,000                  -                                3,300,000                הנחות ארנונה 25

    -                                 -                                  -                               הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 26

  55,130,107          2,106,816             53,023,291          סה"כ הוצאות ללא מותנה  

  300,000                    2,106,816-               2,406,816                הוצאה מותנה במענק 28

סה"כ הוצאות כולל   
  55,430,107        0                         55,430,107        מותנה

    -                        -                         -                      עודף )גרעון(  
 
 

 ₪  55,430,107 ע"ס 2022עדכון תקציב מציע להצבעה  אישור  ראיד " ראש המועצה":

 הצבעה על ההצעה:
 –גבאריה אחמד א   –וגירה כבהא מ–איל אגבאריה  נ –וחמד עלי  מ  –ראיד כבהא  בעד:

 .ידמוסטפה מחאמ -  עאדל מחאמיד –כבהא  מוחמד
 

 אושרה פה אחד ע"י חברי המועצה 2022אישור עדכון תקציב החלטה: 
 

 20:15ננעלה הישיבה בשעה 
 

 בכבוד רב,
 יסר כבהאק                  ראיד כבהא                                                                      
 זכיר המועצהמ              ראש המועצה                                                                     

 


