جلسة مجلس عادية رقم 3/12
مكان انعقاد الجلسة

:

بناية المجلس المحلي

ساعة انعقاد الجلسة

:

السابعة مساءً

تاريخ أنعقاد الجلسة

:

26/617

الحضور

:

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس .
 .2السيد احمد حليحل  ,عضو المجلس .
 .3السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس .
 .4السيده امل سروع ,عضوة المجلس .
 .5السيد جوني نجم  ,عضو المجلس .
 .6السيد شربل هاشول ,عضو المجلس .

الغياب

:

 .1السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس.
 .2السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس .
 .3السيد طوني خلول  ,عضو المجلس .
 .4السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس .

المشتركين

:

 .1السيد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .2السيد شربل خريش  ,مراقب المجلس .
 .3السيد الياس سابا  ,سكرتير المجلس .

على جدول األبحاث

:

 .1ميزانية غير عادية من قبل وزارة التربية لبناء رياض
اطفال بقيمة  777277271شاقل .
 .2ميزانية غير عادية من قسم الديانات في وزارة الداخلية
لترميم المقبرة المسيحية بقيمة  663365شاقل .
 .3ميزانية غير عادية من قبل "مفعال هبايس"بقيمة  454ألف
شاقل .
 .4ميزانية غير عادية من قبل "مفعال هبايس" للقاعة
الرياضية بقيمة  543444شاقل .
1

الرئيس  :يفتتح الجلسة مرحباً باألعضاء .علماً بأنه لم يتم تقديم أي طلب لتعديل محضر الجلسة السابق فيعتبر
مصادق عليه .هذا ويهنىء الرئيس العضوه عال زيدان بمناسبة الزفاف ويهنىء العضو احمد حليحل بمناسبة
الشفاء التام هذا ويهنىء الرئيس سعادة القاضي سليم جبران لحصوله على شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة
حيفا .
البند األول  :ميزانية غير عادية من قبل وزارة التربية لبناء رياض اطفال بقيمة  ,7,,,72,2شاقل .
الرئيس يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عادية من قبل وزارة التربية لبناء رياض أطفال كما
ويصرح الرئيس انه من المتوقع أن تكون هنالك زيادة في هذه الميزانية بحيث يتسنى لنا بناء ثالثة رياض
أطفال بمحاذاة رياض األطفال األلزامي بجانب المركز الجماهيري هذا وقمنا بالتوجه ألى "החברה למשק
וכלכלה" لبناء المشروع مع تحضير ميزانية غير عادية .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثاني  :ميزانية غير عادية من قسم الديانات في وزارة الداخلية لترميم المقبرة المسيحية
.
بقيمة  993,66شاقل

الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عادية من قبل قسم األديان في وزارة الداخلية
لترميم المقبرة المسيحية في القرية أذ أنه وفي سنة  2414تم المصادقة على ميزانية بقيمة  //7,66شاقل مع
تحضير ميزانيه غير عادية .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
يطلب الرئيس بحث البند رقم  4قبل البند الثالث :
البند الرابع  :ميزانية غير عادية من قبل "مفعال هبايس" للقاعة الرياضية بقيمة  653555شاقل .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على الميزانية الغير عادية بقيمة  657555شاقل ألعمال صيانة
ومعدات للقاعة الرياضية مع تحضير ميزانية غير عادية لهذه الغاية .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
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البند الثالث  :ميزانية غير عادية من قبل "مفعال هبايس"بقيمة  065ألف شاقل .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقة على ميزانية غير عاديه من قبل مفعال هبايس بقيمة  454ألف شاقل
والتي تعتبر ميزانية لعام  2412والتي من الممكن صرفها في مجال التربية و ترميم في مباني التعليم  ,القاعة
الرياضية وغيرها  .ويطلب الرئيس رصد هذه الميزانية على النحو التالي :
أ 34 .ألف شاقل للقاعة الرياضية .
ب 04 .ألف شاقل للمدرسة الثانوية .
ج 354 .ألف شاقل للمدرسة األبتدائية تشمل أيضاً مبلغ بقيمة  44ألف شاقل قد نرصده لرياض األطفال .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
أغلقت الجلسة الساعة 24:44
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