مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 7102/15

סוג האסיפה:

יום:

מן המניין

שלישי

תאריך:

17/10/2017

שעה:

01:11

נוכחים:
1

מר עבאס תיתי

ראש המועצה

2

מר אחמד טלאל בדראן

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר מוחמד אלמאדי בכרי

סגן ראש המועצה

4
5

מר סאלח חמד
מר חסן בכרי

חבר המועצה
חבר המועצה – יצא לאחר פתיחת הישיבה ולפני אישור פרוטוקול
ישיבה קודמת.

6

מר פידאא עאבד

חבר המועצה  -יצא לאחר פתיחת הישיבה ולפני אישור פרוטוקול
ישיבה קודמת.

8

מר עזמי אליאס

חבר המועצה  -נכנס לאחר פתיחת הישיבה.

9
נעדרו:

מר יוסף ג'רייס

סגן ראש המועצה – נכנס לאחר פתיית הישיבה.

11

מר מחמוד חסארמה

חבר המועצה

11

מר עלי תיתי

חבר המועצה

דכואר סמואל-עו"ד

היועץ המשפטי של המועצה

אינג' מרוואן ג'רייס

מהנדס המועצה

נאסר ח'ליל

גזבר המועצה

משתתפים:
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אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
עדכון תקציב שנת .7102
מינוי ועדה למיגור האלימות.
מחיקת חובות.
אישור תקציב בלתי רגיל להתקנת מצלמות בתחום שיפוט הכפר.

דיון והחלטות
ראש המועצה

מבקש אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת .

חבר המועצה פידאא עאבד

בטרם נדון בכל עניין אני מבקש שנידון בשני נושאים .הראשון שבהם הינו הפסקת
כהונתו של ממלא מקום ראש המועצה מר אחמד טלאל בדראן.

ראש המועצה

לא הוגשה אלי בקשה לדון בנושאים על ידי שליש מחברי המועצה.

פידאא עאבד וחסן בכרי

עוזבים את הישיבה .פידאא עאבד מציין שאין זה הוגן שתהיה עמידה על הכללים
הפורמליים .על כל פנים ,אנו נשיג חתימותיהם של ארבעה חברי מועצה ונגיש בקשה
להעלאת נושאים על סדר היום.

ראש המועצה

מבקש לדון תחילה בנושא מחיקת חובות.

 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
חברי המועצה הנוכחים אישרו את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.
 .7מחיקת חובות.
הוצגה רשימת חובות המיועדים למחיקה לאחר קבלת אישור משרד
הפנים.
הצבעה :חברי המועצה מצביעים פה אחד בעד הצעת ההחלטה.
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 .3עדכון תקציב שנת .7102
גזבר המועצה מציג את רשימת העדכונים בתקציב המועצה.
מר גוני מועלם מטעם משרד לואי עלימי מציג את הסעיפים
הטעונים תיקון.
הצבעה :חברי המועצה מצביעים פה אחד בעד הצעת ההחלטה.
 .4מינוי ועדה למיגור האלימות.
יושב ראש הוועדה :ראש המועצה.
חברי המועצה :עזמי אליאס ואחמד אלמאדי בכרי.
עובדי המועצה :מזכיר המועצה או ממלא מקומו,
גזבר המועצה או ממלא מקומו ,מנהל מחלקת חינוך או ממלא
מקומו ,קב"ט המועצה ,מנהל מחלקת רווחה ,היועץ לענייני
אזרחים ותיקים ,נציג המשטרה ומנהל עיר ללא אלימות.
הצבעה :חברי המועצה מצביעים פה אחד בעד הצעת ההחלטה.

 .5אישור תקציב בלתי רגיל להתקנת מצלמות בתחום שיפוט
הכפר.
מנהל עיר ללא אלימות :יש לנו אישור תקציבי ממשרד ביטחון פנים.
ניתן לעשות שימוש תקציב עיר ללא אלימות להתקנת מצלמות.
הצבעה :חברי המועצה מצביעים פה אחד בעד אישור התקציב הבלתי
רגיל וכן בעד התקנת מצלמות בתחום שיפוט הכפר.

הצבעה

חברי המועצה מאשרים פה אחד את כל הסעיפים שעל סדר היום.

הישיבה ננעלה.
חתימת
חתימת גזבר המועצה
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