13.2.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 4/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  4/12/2019يوم االربعاء الموافق  13.2.2019في تمام
الساعة السادسه مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,قائم باعمال رئيس المجلس المحلي
 .3خالد دحلة ,عضو المجلس
 .4عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .5ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .6عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .7فتحي زرعيني ,عضو المجلس
 .8وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .9حميدي صباح ,عضو المجلس
 .10اياد زرعيني ,عضو المجلس
لم يحضر الجلسه:
 .1محمد دحلة ,عضو المجلس
 .2هاني عبيد ,عضو المجلس

.1
.2
.3
.4

كما وشارك في الجلسه:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=00nsaq3cv9w

جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي ,جلسه رقم  2/12/2019من تاريخ 2.1.2019
وجلسة رقم  3/12/2019من تاريخ ( , 23.1.2019مرفق طيه).
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  310االف شاقل بتمويل مفعال هبايس من اجل اصالحات وترميمات بمباني
هبايس( ,مرفق طيه).
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  404ونقل مبلغ  1.75مليون شاقل الى ميزانية غير عاديه رقم  472لشق
شارع رقم .5
 .4تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  468تصريف مياه وادي العين وزيادة مبلغ  150الف شاقل بتمويل صندوق
اعمال التطوير( ,مرفق طيه).
 .5تعديل ميزانيه رقم  332تخطيط عام زيادة مبلغ  250الف شاقل من صندوق االعمال غير المحدده.
 .6زيادة مالك وظيفة المستشارة لشؤون المرأه من  1/4الى  3/4وظيفه ونقل مبلغ  80الف شاقل من بند
 18283110الى بند  1611210110من ميزانية المعاشات.
 .7المصادقه على تعيين السيد مازن محمود عدوي ممثالً لمجلس محلي طرعان في اللجنه اللوائيه للتخطيط
والبناء بنا ًء على بند ( 7ب) لقانون التخطيط والبناء ( ,1965مرفق طيه).
 .8المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم 251-0696518مكان -0544072
 251ترتيب الوضع الحالي وتصليحات موضوعيه في الخارطه ג 8584/وخرائط اخرى – طرعان( ,مرفق
طيه).
 .9المصادقه على تعيين ممثالً للجمهور في المجلس المحلي.
 .10انتخاب لجان المجلس المحلي المتبقيه.
 .11بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,3/2018مرفق طيه).

رئيس المجلس يطلب اضافة البنود التاليه لجدول اعمال جلسة المجلس المحلي:
أ .المصادقه على توقيع المجلس المحلي على اتفاقية ايجار طويل االمد لفترة  49سنه مع امكانية التجديد
مع شركة الكهرباء وذلك لتأجير في القسيمه  1بلوك .16635
ب .المصادقه على تعيين محمد صالح عدوي حامل هويه رقم  066397290كمدير مكتب رئيس المجلس
ودفع راتب شهري بنسبة  %35من راتب " المدير العام".
قرار :تقرر باالجماع.

2

رئيس المجلس قال بان السيد محمد حسن دحله يعاني من وعكه صحيه وتمنى له الشفاء العاجل ودوام
الصحه والعافيه.
كما واستنكر رئيس المجلس االعتداء على مدير المدرسه السيد صبحي عدوي واضاف ان كلنا في
المجلس موحدين ضد هذه االعمال ,ونسأل هللا تعالى ان يكون هذا العمل آخر اعمال التخريب وطالب
الشرطه بالبحث لمعرفة الجناة وتقديمهم للقضاء.
أعلن رئيس المجلس انه بتاريخ  27/2/2019ستقام دعوه بمحكمة العدل العليا بموضوع توسعة
الكساره ,كما وطلب رئيس المجلس من اعضاء المجلس ان يقوموا باالعالن المسبق لدى مدير عام
المجلس المحلي بشأن المرافقه للقدس من اجل تنظيم موضوع السفر.
(دخل العضو خالد دحله)
افتتح رئيس المجلس الجلسه مرحبا ً بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقه على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي ,جلسه رقم  2/12/2019من تاريخ 2.1.2019
وجلسة رقم  3/12/2019من تاريخ ( , 23.1.2019مرفق طيه).
قرار :تمت المصادقه باالجماع على بروتوكوالت المجلس.
 .2اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ  310االف شاقل بتمويل مفعال هبايس من اجل اصالحات وترميمات بمباني
هبايس( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .3تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  404ونقل مبلغ  1.75مليون شاقل الى ميزانية غير عاديه رقم  472لشق
شارع رقم .5
طلب رئيس المجلس تأجيل البت بالموضوع للجلسه القادمه.
قرار :تقرر باالجماع.
العضو عبد الحميد خيرهللا  :الحديث عن ميزانيه لشارع من حي العسيليات حتى بقالة محمد يوسف ابو رحال,
هذا الشارع مهم جدا واستغرب على تجميد هذا الموضوع وعلينا تنفيذ المشروع.
رئيس المجلس :كل شوارع طرعان مهمه وعلينا تنفيذ اعمال صيانه شوارع في جميع احياء طرعان ولكن
الشارع اعاله ينقصه  2مليون شاقل.
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 .4تعديل ميزانيه غير عاديه رقم  468تصريف مياه وادي العين وزيادة مبلغ  150الف شاقل بتمويل صندوق
اعمال التطوير( ,مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .5تعديل ميزانيه رقم  332تخطيط عام زيادة مبلغ  250الف شاقل من صندوق االعمال غير المحدده.
قرار :تقرر باالجماع.
(خرج عضو المجلس والقائم باعمال رئيس المجلس السيد علي صباح من الجلسه)
 .6زيادة مالك وظيفة المستشارة لشؤون المرأه من  1/4الى  3/4وظيفه ونقل مبلغ  80الف شاقل من بند
 18283110الى بند  1611210110من ميزانية المعاشات.
شرح رئيس المجلس ان مكتب االمن الداخلي بعث ميزانيه بدل نسبة  %50وظيفه مدينه بال عنف وظيفه
كامله مع موظف لعالج المخدرات وعلينا ان نقرر اين سنضيف ولمن ستكون وظيفة مدينه بال عنف ,فكان
الحل اعطاء مستشارة شؤون المرأه  % 50وظيفه باالضافه الى الربع القائم ومدينه بال عنف ستعطى للسيد
عدي عدوي.
قرار :تقرر باالجماع.
 .7المصادقه على تعيين السيد مازن محمود عدوي ممثالً لمجلس محلي طرعان في اللجنه اللوائيه للتخطيط
والبناء بنا ًء على بند ( 7ب) لقانون التخطيط والبناء ( ,1965مرفق طيه).
قرار :تقرر باالجماع.
 .8المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه التفصيليه رقم 251-0696518مكان -0544072
 251ترتيب الوضع الحالي وتصليحات موضوعيه في الخارطه ג 8584/وخرائط اخرى – طرعان( ,مرفق
طيه).
شرح مهندس المجلس السيد زياد حداد عن الموضوع اعاله.
قرار :تقرر باالجماع.
 .9المصادقه على تعيين ممثالً للجمهور في المجلس المحلي.
رئيس المجلس طلب من اعضاء المجلس طرح اسماء مقترحه.
اقتراح:
اقتراح  :1العضو فتحي يقترح اسم السيد اسيد عيساوي
اقتراح  :2رئيس المجلس يقترح اسم السيد محمود ناجي خيرهللا
قرار:
صوت مع االقتراح رقم  3 :1اعضاء مجلس محلي وهم فتحي زرعيني ,عبد الحميد خيرهللا وحميدي صباح.
صوت مع االقتراح رقم  6 :2اعضاء
امتنع عن التصويت العضو وسيم سالمه
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 .10انتخاب لجان المجلس المحلي المتبقيه.
اقترح العضو عاطف عدوي تأجيل الموضوع للجلسه القادمه.
قرار :تقرر باالجماع.
 .11بحث التقرير المالي الربع سنوي رقم ( ,3/2018مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن التقرير المالي الربع سنوي باسهاب وطلب من اعضاء المجلس طرح االسئله ان
وجدت.
عبد الحميد خيرهللا :افهم ان المجلس بالربع الثالث.
رئيس المجلس :في الجلسه العاديه القادمه سنقوم بالتطرق الى هدم بيت عائلة صفوري وسأقوم بتركيب لجنة
بهذا الخصوص.
وايضا سأتطرق لموضوع اطالق النار على موظفي المجلس المحلي وايضا موضوع االعتداء على المؤسسات
العامه وعلى مبنى المجلس المحلي.
 .12المصادقه على توقيع المجلس المحلي على اتفاقية ايجار طويل االمد لفترة  49سنه مع امكانية التجديد مع
شركة الكهرباء وذلك لتأجير في القسيمه  1بلوك .16635
رئيس المجلس :الحديث عن منطقة قبر العبد ,حي جديد والذي يتوجب علينا ايصال هذا الحي بالكهرباء
واالرض هي שצ"פ.
قرار :صوت مع االقتراح 9 :اعضاء
امتنع عن التصويت العضو حميدي صباح
طلب العضو اياد زرعيني من المهندس فحص الموضوع لكي ال يمس بسكان الحي.
 .13المصادقه على تعيين محمد صالح عدوي حامل هويه رقم  066397290كمدير مكتب رئيس المجلس ودفع
راتب شهري بنسبة  %35من راتب " المدير العام".
قرار :صوت مع االقتراح  9اعضاء
امتنع عن التصويت العضو حميدي صباح

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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