מועצה אזורית מטה אשר  ד.נ .גליל מערבי
 טלפון ישיר  04-9879606/616 :פקס
גזברות המועצה


באינטרנטtomerg@matteasher.org.il :

מיקוד 25206

04-9879702
● www.matteasher.org.il

דף מידע לוועדים מקומיים
להלן מובאים לידיעתכם נקודות עיקריות בנושאים כספיים :
תב"רים ממקורות חיצוניים:
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק

העבודה נעשית עבור הישוב  /הישובים ע"י הרשות מכספי מממנים חיצוניים .לפעמים הישוב נדרש
להשתתף או להשלים תקציב חסר .במקרה כזה הישוב נדרש להמציא למועצה התחייבות מלווה
בהוכחת יכולת לעמוד בה .חלקו של היישוב ייגבה על פי תזרים מוסכם מראש על בסיס אומדן ולוח
זמנים של הפרויקט.

אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

פרויקטים בביצוע עצמי של הישוב – תב"ר
וועד הישוב יכול לבצע פרויקטים עד לסכום של  69אש"ח בלבד ללא קשר למקור המימון.
פרויקטים של "שקל מול שקל"
מזה שנים המועצה מעמידה לטובת ועדים מקומיים מענקים לביצוע עבודות לטובת שיפור תשתיות
ציבוריות ופרויקטים לרווחת כלל התושבים.
ועד הישוב נדרש להעמיד סכום זהה ,על ועד הישוב להגיש "סל בקשות" למחלקת יישובים ,לקבל
אישור בכתב ,ולתאם את פירוט העבודות ותחילתן מול אגף ההנדסה.
על מנת לקבל החזר הוצאות ,הישוב נדרש להגיש למחלקת הנדסה תיק פרויקט הכולל:
שם הפרויקט ,אומדן כללי  +חלוקת השתתפות מועצה יישוב
 3הצעות מחיר
פרוטוקול וועד  -החלטה על בחירת המבצע
חשבונות +חשבוניות מס +הוכחת תשלום
הניירת והעבודה בשטח נבדקות ע"י אגף הנדסה ,ומי מטעמה מאשר ומעביר לגזברות .הגזברות בודקת
מול זכאות הישוב ומעבירה להנה"ח לזכות הישוב בחו"ז.
חלף היטל השבחה של הישוב:
לרוב הישובים ועל שם הישוב ,קיימת קרן היטלי השבחה בסכומים שונים.
כסף זה יכול לשמש את הישוב לטובת תשתיות ציבוריות בישוב הוותיק ,וזאת בתיאום מול מחלקת
ישובים  .גם במקרה הנ"ל גובה הפרויקט לא יעלה על  69אלף שח ,מעל הסכום הנ"ל נדרש
לקיים מכרז ופרויקט חייב להתבצע רק ע"י המועצה.
החזרי ארנונה :
החזרי ארנונה מגורים ועסקים וזיכויים בגין גביית מיסי ועד מוניציפלי יערכו מדי חודשיים עד ה15-
לחודש של חודש בלתי זוגי ויעברו לחשבון היישובים בין  15ל 20-לחודש בלתי זוגי ,החל מחודש מרס.
זיכויים נוספים:
 המועצה משתתפת מתקציבה באחזקה ותאורת רחובות ביישובי המועצה בהתאם להסדר מול
מחלקת הנדסה.
 יישובי קו העימות מקבלים פעמיים בשנה זיכוי עבור תאורת בטחון-נגד הגשת
חשבונות צריכת חשמל למחלקת ביטחון .בסוף השנה יש להגיש תצהיר חתום על ידי הישוב
המאשר את קבלת ההשתתפות.
 זיכוי בגין רבש"צ מעובר מדי חודש.
 זיכוי בגין השתתפות בהעסקת מנהל מוניציפלי ,לישובים שבתוכנית המועצה ,מועבר מדי חודש
בחודשו
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השתתפות בחגיגות העשור – אלף  ₪לכל עשור .מותנה בהגשת תוכנית ואומדן כללי לחגיגות
למחלקת יישובים.

לידיעתכם:
אדמית

קיימת אפשרות להסדיר תשלום חודשי קבוע ,אשר מבוסס על תחשיב הכנסות -הוצאות ממוצע לחודש
לכל ישוב ,מה שמאפשר תזרים יציב ושוטף.

אחיהוד
אילון
אפק

הערה  :כל האמור נכון אך ורק להתנהלות מול ועדים מקומיים

אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק

לשירותכם תמיד,

בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו

מחלקת כספים

מחלקת יישובים

חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת
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