مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס' 2017/16

סוג האסיפה:

יום:

מן המניין

שלישי

תאריך:

12/12/2017

שעה:

18:00

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

מר עזמי אליאס

סגן ראש המועצה

5
6

מר סאלח חמד
מר חסן בכרי

חבר המועצה
חבר המועצה

7

מר פידאא עאבד

חבר המועצה .

נעדרו:
8
9

מר יוסף ג'רייס
מר מחמוד חסארמה

סגן ראש המועצה
חבר המועצה

10

מר עלי תיתי

חבר המועצה

דכואר סמואל-עו"ד
נאסר ח'ליל
מרוואן ג'רייס

היועץ המשפטי של המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:
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אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור תקציב בלתי רגיל לסימון כבישים והתקני בטיחות  – 2015סכום של
( 138,281משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
אישור תקציב בלתי רגיל לסימון כבישים והתקני בטיחות  ,2017סכום של
( ₪ 137,929משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
הארכת מועד מבצע גביית חובות עבר בארנונה עד ( 31/12/2017עפ"י החלטת
שר הפנים).
פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל בענה ,דיר אלאסד.
שינוי חלוקה בגוש  ,18975חלקות  46 , 45 ,44תכנית מס' .260-0505677
תוכנית מפורטת לשם התויית זיקת הנאה מחלקות  35 , 34לטובת חלקה 36
בגוש  18973בישוב בענה תוכנית מס' .260-0480897
הקמת תחנת מעבר שתשמש את הכפר בענה ואשר תוקם בחלקות  5ו 6 -גוש
 18978בשטח  2דונם  .המימון יהיה מתקציב אשכות בית הכרם
שינוי תחום שיפוט – חלקה  37גוש .18822
בחירת חברי הנהלת מתנ"ס בענה (מרכז תרבות בענה).
תכנית עייד גאזי – כרם אלאחמר.
פתיחת חשבון העברות ממפעל הפיס.

דיון והחלטות
ראש המועצה

מבקש אישור לפרוטוקול ישיבה קודמת .

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

גזבר המועצה

מציג את התקציבים הבלתי רגילים לעניין סימון כבישים והתקני בטיחות .מוצע
במקביל לאישור שני תקציבים בלתי רגילים אלה להעביר את התקציב שאושר
מכספי הוועדה לתכנון ובניה לשם מימון סימון כבישים למימון כביש מספר 34
המחבר בענה ומג'ד אלכרום.
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חברי המועצה
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כל חברי המועצה למעט חבר המועצה מוחמד אלמאדי בכרי אישרו את התקציבים
ואת העברת התקציב כאמור בהצעת גזבר המועצה.
חבר המועצה מוחמד אלמאדי בכרי מתנגד להצעה היות ולטעמו התקציבים
מאושרים אך הכל מתמהמה ולא מבוצע בפועל בפרק זמן סביר.

גזבר המועצה

אני מציע להאריך את מבצע הגביה עד ליום .31.12.2017

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את הצעת גזבר המועצה.

גזבר המועצה

אני מציעים לפתוח חשבון בנק לפעילות השוטפת בבנק מרכנתיל דיסקונט בסניף
בענה/דיר אלאסד ולקבוע כי מורשי החתימה של המועצה יהיו מורשי החתימה
בחשבון.

חברי המועצה

מאשרים פה אחד את פתיחת החשבון וקובעים כי מורשי החתימה של המועצה יהיו
מורשי החתימה בחשבון.

חבר המועצה מוחמד אלמאדי בכרי עזב את הישיבה.
ראש המועצה
הצעות בענייני תכנון ובניה

()1
()2
()3
()4

חברי המועצה

מוצע שניזום תוכנית מפורטת לשם שינוי חלוקה בגוש  ,18975חלקות ,44
 46 , 45תכנית מס' .260-0505677
מוצע שניזום תוכנית מפורטת לשם התויית זיקת הנאה מחלקות 35 , 34
לטובת חלקה  36בגוש  18973בישוב בענה תוכנית מס' .260-0480897
מוצע להקים תחנת מעבר שתשמש את הכפר בענה ואשר תוקם בחלקות 5
ו 6 -גוש  18978בשטח  2דונם  .המימון יהיה מתקציב אשכות בית הכרם.
שינוי תחום שיפוט הכרפ בענה כך ששטח אלברכה  ,חלקה  37בגוש 18822
יצורף לשטח שיפוט הכפר בענה.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעות ראש המועצה בעניין תכנון ובניה.
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גזבר המועצה

יש לפתוח חשבון בנק נפרד לשם קבלת העברות ממפעל הפיס.

חברי המועצה

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת גזבר המועצה.

מר מוחמד ח'ליל מנהל
המתנ"ס

מסביר את עניין בחירת חברי הנהלת מתנ"ס בענה

ראש המועצה

מציע שאנוכי וסגן ראש המועצה מר מוחמד אלמאדי בכרי יהיו חברי הנהלת
המתנ"ס.
מבין עובדי המועצה מוצע שיכהנו:
רנה דאו ונאסר חליל

מבין נציגי הציבור מוצע שיכהנו:
סגא עאבד
חסן עלי
המינוי הינו עד לסוף שנת .2018

חברי המועצה

מאשרים את הצעת ראש המועצה פה אחד.

הישיבה ננעלה.

חתימת גזבר המועצה

חתימת ראש המועצה
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