مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  12/2020מיום 15.12.2020

סוג האסיפה:
יום:

שלא מן המניין

שלישי

תאריך:

15.12.2020

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
נעדרו:
1
2
3
4

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר אסעד סוואעד
מר ויסאם עאזר

ראש המועצה
סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר פידאא עאבד
מר אבראהים תיתי
מר מוחיי אלדין עאבד
מר זיאד תיתי

חבר המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד ח'ליל
מרוואן ג'יריס

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
אישור פתיחת חשבון נאמנות לרשות המקומית בבנק מרכנתיל.
אישור תב"רים.
אישור נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס.
ציון שם הישוב על שלט הכניסה לישוב.
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דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור פתיחת חשבון נאמנות על שם
המועצה המקומית בענה בבנק חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בנק בבנק מרכנתיל
מרכנתיל
שיהווה חשבון נאמנות בעבור המעוצה לשם קבלת כספים מחייבים.
ממלא מקום מזכיר המועצה:

אישור תב"רים

מובאים בפניכם תקציבים בלתי רגלים אלה:
( )1תב"ר – תקציב פיתוח לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
לשנת  – 2020בי"ס יסודי א' בענה ,ע"ס  ,₪ 92,837מקור מימון
משרד החינוך (התחייבות תקציבית מס' .)2020/89/003
( )2תב"ר השלמת עבודות פיתוח לשלב א' לשנת  ,2020כביש /100
מתחם תיתי ,ע"ס  ,₪ 695,550.68משרד הבינוי והשיכון.
חברי המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את התקציבים.
אישורי
המתנ"ס

נציגי

המועצה

בהנהלת

ראש המועצה מציע שאלה יהיו חברים בהנהלת המתנ"ס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ד"ר זיאד עבד אלרחמן – נציג ציבור
מר עלי חליל – ראש המועצה
מר מוחמד אלמאדי בכרי – ממלא מקום ראש המועצה
מר ויאסם עאזר – חבר מועצה וחבר הנהלה
מר חנא ח'אזן – חבר מועצה וחבר הנהלה
מר מחמוד בדראן – נציג ציבור

חברי המעוצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה.
שלט הכניסה לכפר בענה

ראש המועצה :אני מציע שנפנה בשם המועצה למע"צ ונבקש שיירשם
"אל-בענה" בשלט הכניסה לכפר.
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הצעת ראש מועצה.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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