جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 6/66
تارٌخ أنعقاد الجلسه
مكان أنعقاد الجلسه
ساعةانعقاد الجلسه
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:
:

88/6/66
بناٌة المجلس المحلً
السابعة مساء

الحضور

:

 .6السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .8السٌد ٌوسف هاشول  ,عضو المجلس.
 .3السٌد جونً نجم  ,عضو المجلس.
 .4السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد شارلً حداد  ,عضو المجلس.
 .6السٌد علـم علـم  ,عضو المجلس .
 .7السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس .
 .8السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.
 .9السٌد مارون سلٌمان  ,عضو المجلس.

الغٌاب

:

 .6السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

:

 .6السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس.
 .8السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.
 .3السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً.

على جدول األعمال

:

 .6أقتراح الموازنه لعام 8166
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا باألعضاء وٌوضح أمام األعضاء أنه قد تم عقد جلسه للجنة المٌزانٌه والتً
بدورها قامت ببحث الموازنه وابداء مالحظاتها بهذا الخصوص .
فً أقتراح الموازنه لعام  8166هنالك زٌاده فً هبات الموازنه ,هنالك بنود فً المٌزانٌه والتً ال ٌمكن أجراء
تعدٌالت بها بما فً ذلك معاشات الموظفٌن وغٌرهم  ,هنالك بند بخصوص هبه بقٌمة  6137ألف شاقل والتً
حصلنا علٌها فً السنه السابقه  . 8165هنالك تعهد من قبل وزارة الداخلٌه بدفع مبلغ مشابه وموازي أٌضا فً
سنة  . 8166فً حال أنه لم ٌتم دفع هذا المبلغ فسٌتم

تعدٌل الموازنه لعام  8166بالمثل .

فً سنة  8165كانت نسبة الجباٌه مرتفعه جدا والتً وصلت ما ٌقارب  91%كما وسنقوم بأجراء جباٌه واتخاذ
اجراءات قانونٌه ض د العاصٌن عن الدفع  .هذا وطلب الرئٌس من األعضاء أبداء أقتراحاتهم  ,استفساراتهم
بخصوص أقتراح الموزانه .
شاكر  :بما أنه توجد مٌزانٌه لمره واحده لعام  8166كما كان األمر فً سنة  8165أقترح أن نقوم بأستغاللها
ألمور معٌنه جدٌده نتفق علٌها ولٌس للمصروفات الموجوده دائما فً المٌزانٌه السابقه .
الرئٌس  :התקציב המותנה ע"ס  1331אלף  ₪פורט בסעיף תקציב מותנה בגיליון  3בסעיפים
שפורטו שם .
ٌوسف  :لماذا لم ٌكن هنالك دفع لمنح الدراسٌه .
الرئٌس  :هنالك تدقٌق من قبل وزارة الداخلٌه وبموجبها توزٌع المنح الدراسٌه هً دعم وٌجب أن ٌتم بواسطه
لجنة الدعم "ועדת תמיכות" وبموجبها ال توجد أمكانٌة دفع منح دراسٌه .
ف وأقترح زٌادة هذا المبلغ لٌتسنى لنا تفعٌل نادي المسنٌن بشكل
شاكر  :بند  839المبلغ فً هذا البند غٌر كا ٍ
جٌد وأعطاء خدمات أفضل .
جورج  :هذا البند هو مٌزانٌه " יעודית" والذي ٌتم بناؤه بحسب المٌزانٌه التً نحصل علٌها من قبل وزارة
الرفاه األجتماعً  .لقد قمنا بالخروج لمناقصه لوظٌفة مركز للنادي وقسم الرفاه األجتماعً بدأ بالعمل
ألنجاح المشروع والبند  856هنالك مٌزانٌه بقٌمة  665,111شاقل ألجراء هذه الفعالٌات .
مارون ٌ :تسائل بخصوص بند  836ما تشمل פעולות קהילתיות .
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جورج  :هذه مٌزانٌه من قبل الرفاه األجتماعً بحسب تقارٌر صرف بشكل فعلً .
جونً  :أطلب أن ٌقوم المجلس بفرض ضرٌبة أرنونا على مبنى الهستدروت واٌضا على سنوات سابقه والتً
لم ٌتم فرض ضرٌبه علٌها .
شارلً  :أطلب أٌضا فرض ضرٌبة أرنونا على مبنى צימרים الناموره .
شارلً  :بما ٌتعلق ببند חינוך גנים  631 , 681 ,668و ٌ 638طلب استفسار بخصوص هذه البنود وٌقترح
زٌاده فً هذه البنود وخاصه البند المتعلق بشراء ألعاب وعلٌه أقترح زٌاده على بند  668بحٌث ٌصبح  84الف
شاقل وبند ٌ 631صبح  36ألف شاقل بحٌث ٌكون نصٌب كل صف  68,111شاقل .
جونً  :أطلب رصد مٌزانٌه بقٌمة  681ألف شاقل لتزٌٌن القرٌه فً األعٌاد لجمٌع الطوائف  .أطلب رصد
مٌزانٌه بقٌمة  81ألف شاقل לשיפור חזות הכפר והכנסיה بما فً ذلك أعمال زرع أشجار لتجمٌل المنظر
العام فً القرٌه  .أطلب زٌادة مبلغ وقدره  61ألف شاقل ألقامة فعالٌات ورحل للمسنٌن .
شكري ٌ :طلب أٌجاد حل لمشكلة السٌارات فً الشارع الرئٌسً .
شارلً  :أطلب رصد مٌزانٌه لشراء كامٌرات والتً ٌتم تركٌبها فً القرٌه بمبلغ وقدره  81ألف شاقل .
شادي  :كل ما أردت أن استفسره قام زمالئً بطرحه واستفساره  .هذا واؤٌد أقتراح الزمٌل شارلً
بخصوص البند  668و  631وان تشمل هذه الزٌاده أٌضا البند المتعلق بال מעדונית  .أما بالنسبه للبند 681
أطلب أضافة المبلغ فً هذا البند  5,000شاقل لٌصبح  10,000شاقل هذا وبما ٌتعلق بالبند  816اطلب زٌادة
هذا المبلغ .
بعد البحث الرئٌس ٌقترح ما ٌلً :
 .6زٌاده فً بند גני ילדים  81ألف شاقل .
 .8زٌاده ورصد مٌزانٌه بقٌمة  41ألف شاقل لشراء كامٌرات .
 .3رصد مبلغ وقدره  41ألف شاقل لتزٌٌن القرٌه فً األعٌاد .
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 .4رصد مبلغ وقدره  41ألف شاقل لزرع شجرٌه فً القرٌه
 .5رصد مبلغ وقدره  61االف شاقل למעדונית
 .6رصد مبلغ وقدره  5االف شاقل لجوقة الموسٌقى .
 .7رصد مبلغ وقدره  8االف شاقل لسفرٌات ספורט
 .8رصد مبلغ وقدره  61االف شاقل اشتراك للجنة السلطات العربٌه .
 .9رصد مبلغ وقدره  61االف شاقل أشتراك חוברת .
 .61رصد مبلغ وقدره  81ألف شاقل للمسنٌن .
 .66رصد مٌزانٌه وقدرها  31ألف شاقل لرفع وظٌفة مهندس المجلس بعد حصول موافقة وزارة الداخلٌه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح أعاله
أغلقت الجلسه الساعه 02:02
الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس
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