جلسة مجلس عادٌه رقم 4/88

ساعة انعقاد الجلسه
مكان انعقاد الجلسه
تارٌخ انعقاد الجلسه

 :السابعة مسا ًء
 :بناٌة المجلس المحلً
55/4/88 :

الحضور

 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس المحلً.
السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس المحلً.
السٌد منصور منصور  ,عضو المجلس المحلً .
السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس المحلً .
السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس المحلً .
السٌد علــم علــم  ,عضو المجلس المحلً .
السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس المحلً .
السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس المحلً.

الغٌاب

 :السٌد شكري جبران ,عضو المجلس المحلً.
السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس المحلً

المشتركٌن

 :السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
السٌد شربل خرٌش  ,محاسب المجلس

على جدول األبحاث

 .1 :מכתבו של יו"ר המועצה מיום  20/4/12לתיקון
החלטה בפרוטוקול . 3/12
 .2אישור תב"ר ממשרד הפנים ע"ס  143אלף . ₪
 .3אישור התקשרות ושריון תקציב לשכירות חצר
הכנסייה לחניית הרכבים ואולמי הכנסייה לצרכי
המועצה .
 .4אישור תקציב להשתתפות בשכ"ל מהנדס המועצה .
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البند األول  :מכתבו של יו"ר המועצה מיום  20/4/12לתיקון החלטה בפרוטוקול . 3/12
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على تعدٌل القرار الذي تم أتخاذه فً جلسة  3/88بخصوص מתחם
 3وبموجبها القرار ٌتطرق للقسائم  83 -34بدلًمن  83 -59كما ذكر فً الجلسه وذلك فً حوض . 84847

التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء
البند الثانً  :אישור תב"ר ממשרד הפנים ע"ס  143אלף . ₪
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على مٌزانٌه غٌر عادٌه (מענק פיתוח) من وزارة الداخلٌه بقٌمة
 843ألف شاقل  .وعلٌه ٌطلب من األعضاء رصد مٌزانٌه بقٌمة  84ألف شاقل من هذا المبلغ ألكمال أعمال
الشارع بموجب خارطة הפקעה  201101/كما وٌتم رصد ما تبقى من المبلغ  63ألف شاقل ألعمال تغٌٌر
ניקוזים الموجوده فً القرٌه .
التصوٌت  :وافق جمٌع األعضاء على األقتراح
البند الثالث  :אישור התקשרות ושריון תקציב לשכירות חצר הכנסייה להחניית רכבים
.
ואולמי הכנסייה לצרכי המועצה
الرئٌس  :المجلس ٌقوم بأستعمال قاعات الكنٌسه فً بعض األحٌان .كما أن الٌوم ساحة الكنٌسه تستعمل لتوقٌف
السٌارات فً ساعات النهار .لتنظٌم أستمرار هذا األستعمال قانونٌا سنقوم بالتعاقد مع الكنٌسه بأتفاقٌه واضحه
تجٌز هذه األستعمالت على أن ٌقوم المجلس بدفع مبلغ وقدره  5944شاقل شهرٌا من ٌوم  1/4/18لغاٌة
 31/12/19وأن ٌكون  8744شاقل شهرٌا ً من  1/1/20وصاعداً وأطلب المصادقه على أن نخول محاسب
المجلس تعدٌل فً بنود الموازنه لرصد هذه المٌزانٌه .
انضم العضو شكري جبران إلى الجلسه فً هذه المرحله
هذا واشترط أن تكون األتفاقٌه سنوٌه وأن تشمل أٌضا ً ساحة كنٌسة السٌده .

التصوٌت  :وافق جمٌع االعضاء باألجماع
أنسحب عضو المجلس شاكر غزال من الجلسه فً هذه المرحله
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البند الرابع  :אישור תקציב להשתתפות בשכ"ל מהנדס מועצה .
الرئٌس  :مهندس المجلس ٌتعلم الٌوم للقب الثانً فً التخنٌون وقام بتقدٌم طلب لتموٌل تعلٌمه حسب النظمه
المرعٌه فً وزارة الداخلٌه وتقوم ببحث طلبه لجنه خاصه مكونه من قبل محاسب المجلس  ,سكرتٌر المجلس
والرئٌس .
جونً  :نحن نعارض هذا الموضوع  .هنالك طالب جامعٌٌن بأمس الحاجه لتموٌل تعلٌمهم  .أنا ل أعتقد أنه
ٌجب أن نوافق على ذلك .
الرئٌس ٌ :قوم بقراءة נוהל השתתפות בשכר לימוד אקדמיים לעובדים המועסקים בחוזה אישי .
وبنا ًء على ذلك ٌطلب الرئٌس المصادقه على مٌزانٌه ألشتراك المجلس لهذه الغاٌه بموجب هذا الـ "נוהל" .
هذا الطلب ٌعود بالفائده إلى المجلس والبلده وكل ذلك بحسب قرار اللجنه الخاصه لهذه الغاٌه .
جونً  :هذه تعتبر "תוספת שכר סמויה" .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على رصد مٌزانٌه لعام  5488لهذه الغاٌه وان نخول المحاسب ألٌجاد
מקור תקציבי لهذه الغاٌه وذلك بموجب هذا الـ נוהל وبحسب قرار اللجنه الخاصه لهذه الغاٌه .

التصوٌت  :وافق جمٌع االعضاء مع امتناع العضو جابً عن التصوٌت

أغلقت الجلسه الساعه 51:02
الٌاس الٌاس

الٌاس سابا

رئٌس المجلس

سكرتٌر المجلس
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