محضر جلسة مجلس غٌر عادٌة
جلسة رقم 3122/43

الزمان 2111/11/22 :الساعة11:11 :
المكان :المجلس المحلً دير حنا
الحضور :السادة رجا خطٌب ,عونً حبٌب ,ناٌف دغش ,نادر خوري ,الٌاس حناوي ,رمزي شواهدة,
وجٌه دغش.
الغٌاب :مالك حمود ,أسٌد خالٌلة ,عبد الكرٌم خالٌلة.
كذلك حضر الجلسة أسامة حبٌب – محاسب المجلس
أسد أشقر – المستشار القضائً للمجلس.

نقطة البحث :بحث ومصادقة تعدٌل رقم  2للمٌزانٌة العادٌة لسنة .3122

افتتح الجلسة رئٌس المجلس مرحبا باألعضاء والحضور.
طلب الرئٌس من المحاسب شرح الموضوع.
شرح المحاسب بأنه قد أرفق لدعوة الجلسة مكتوب شرح القتراح تعدٌل المٌزانٌة لسنة  2111من ٌوم
 2111/9/21وطلب إرفاقه كملحق  1لمحضر هذه الجلسة وترقٌم مالحقه كما ٌلً:
ملحق أ  -הצעה למסגרת התקציב הרגיל לשנת  2011לפי תיקון מספר ٌ 1رقم كملحق 1أ
لمحضر هذه الجلسة.
ملحق ب  -הצעה לתקציב מסגרת כח אדם לשנת  2011לפי תיקון מספר ٌ 1رقم كملحق  1ب
لمحضر هذه الجلسة.
ملحق ج – הצעה מספר  1לתיקון התקציב הרגיל לשנת  2011מפורטת ברמה של סעיף ٌرقم
كملحق  1ج.
ملحق د – טבלה המפרטת את הסעיפים לכל סעיף שבמסגרת התקציב עם הסברים
לשינויים שנעשו – ٌرقم كملحق رقم  1د.

ملحق ه – הטפסים הנדרשים על ידי משרד הפנים לדיווח באתר האינטרנט – ٌرقم كملحق رقم
 1ه.

شرح محاسب المجلس المحلً عن الموضوع.
أشار بأن نطاق المٌزانٌة المقترحة  52721الف شاقل.
شرح المحاسب أٌضا عن ملحق رقم  1لمحضر هذه الجلسة على مالحقه الخمسة.
سأل العضو ناٌف دغش عن קב"ט ,מהנדס.
أجاب المحاسب بأنه تمت موازنة نصف وظيفة ضابط أمن (  1.1תקן קב"ט) وبحسب تعلٌمات وزارة
الداخلٌة فقد تم موازنة وظٌفة كاملة لمهندس المجلس (  1תקן מהנדס מועצה) ووظٌفة كاملة لسكرتٌر
المجلس(  1תקן למזכיר המועצה).
سأل العضو رمزي شواهده عن مشروع מחשב לכל ילד وأجابه المحاسب عن الموضوع.

اقتراح رئٌس المجلس المحلً:
بعد بحث الموضوع اقترح على هٌئة المجلس المحلً المصادقة على اقتراح رقم  2لتعدٌل المٌزانٌة
العادٌة لسنة  3122والذي بموجبه ٌبلغ نطاق المٌزانٌة العادٌة  53736ألف شاقل وذلك كما ورد فً
المالحق  2أ  2 ,ب2 ,ج 2 ,د  2 ,ه لمحضر هذه الجلسة ,كذلك اقترح تخوٌل وتوكٌل رئٌس المجلس
والمحاسب بإجراء تغٌٌرات فً بنود المٌزانٌة بما فً ذلك نقل من بند إلى اخر وذلك حسب الحاجة وكلما
اقتضت الضرورة لذلك.
لم ٌكن هناك أي اقتراح أخر سوى اقتراح الرئٌس.
صوت لجانب اقتراح رئٌس المجلس المحلً أعاله  6أعضاء وهم :رجا خطٌب ,عونً حبٌب ,نادر
خوري ,وجٌه دغش ,الٌاس حناوي.
امتنع عن التصوٌت عضوان  :رمزي شواهده ,ناٌف دغش.
لم ٌصوت احد ضد االقتراح.
وبذلك اقر اقتراح رئٌس المجلس أعاله.
أقفلت الجلسة فً تمام الساعة 23:66
رجا خطٌب
رئٌس المجلس

سجل محضر – اسامة حبٌب
محاسب المجلس

