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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  2/2015שלא מן המניין
מיום  13.01.2015שעה 18:00
נוכחים

חברי המועצה

 .1מר עבאס תיתי – ראש המועצה .
 .2מר אחמד טלטל בדראן – ממלא מקום ראש המועצה .
 .3מר מחמד אחמד בכרי – סגן ראש המועצה .
 .4מר נאסר סואעד – סגן ראש המועצה .
 .5מר חסן מחמד בכרי – חבר המועצה .
 .6מר מחמוד בדראן – חבר המועצה .

נוכחים אחרים
 .1עו"ד דכואר סמואל -היועץ המשפטי של המועצה .
 .2מר נאסר חליל – גזבר המועצה .

על סדר היום

 .1אישור הצעת תקציב המועצה לשנת  . 2015דיון שני .
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פרוטוקול הדיון
דברי ראש המועצה מר עבאס תיתי:
 .1מטרת הישיבה הינה אישור הצעת התקציב לשנת . 2015
 .2אני סבור שיש לאשר את הצעת התקציב ולהימנע מהכנסת הכפר למערבולת
מיותרת...
 .3אני רוצה להמשיך ולנהל את המועצה יחד איתכם ובשיתוף פעולה ומקווה
להמשיך ולפעול אתכם בשיתוף פעולה מלא ועל הצד הטוב ביותר .
 .4אני רואה בחברי המועצה כמי שאמורים להשתתף איתי השתתפות פעילה בניהול
המועצה בכדי לקדם את האינטרסים של תושבי הכפר.
חבר המועצה מחמוד בדראן :כיושב ועדת הביקורת אני אפעל בכל דרך אפשרית בכדי
שהמועצה תתנהל בצורה תקינה וכל הפעולות יבוצעו על פי דין ולשם קידום האינטרסים של
תושבי הכפר לא ארפה ולא אניח להפרה כלשהי של הוראות החוק .
ראש המועצה :מאחר והצעת התקציב חולקה במסגרת הזמן הקבוע בחוק ואני
רואה בהצעה כהצעה סבירה שנבנתה עפ"י דין והצעה שאין בה שום חריגות אני
מעמיד את הצעת התקציב להצבעה .

הצבעה :כל חברי המועצה הצביעו בעד אישור הצעת התקציב.

הצעת התקציב אושרה ברוב חברי המועצה .

הישיבה ננעלת.
רשם  :סמואל דכואר – יועץ משפטי של המועצה
ולראיה באנו על החתום
______________________
____________________
נאסר חליל – גזבר המועצה

עבאס תיתי – ראש המועצה
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