9.10.2019
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 14/12/2019

عقدت جلسة المجلس المحلي العادية رقم  14/12/2019يوم االربعاء الموافق  2019.9.10في تمام
الساعة السادسة مسا ًء في قاعة جلسات المجلس المحلي.

حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .3محمد دحلة ,عضو المجلس
 .4خالد دحلة ,عضو المجلس
 .5حميدي صباح ,عضو المجلس
 .6اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .7هاني عبيد ,عضو المجلس
 .8عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .9عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس
 .10فتحي زرعيني ,عضو المجلس
لم يحضر الجلسة:
 .1ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .2وسيم سالمة ,عضو المجلس

.1
.2
.3
.4

كما وشارك في الجلسة:
ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
محمد عدوي ,محاسب المجلس
عالء دحله ,المستشار القضائي
عرسان صباح ,مراقب المجلس
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مالحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=M30vRhVDPM4&t=27s

جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  13/12/2019من تاريخ ( ,11/9/2019مرفق طيه).
 .2تعديل الميزانيات غير العادية التالية:
أ .ميزانيه غير عاديه رقم  384اقامة ساحات العاب وزيادة مبلغ  297,970شاقل بتمويل صندوق اعمال التطوير.
ب .ميزانية غير عادية رقم  375بناء صفوف للمدرسة الثانوية واضافة مبلغ  1379862شاقل بتمويل وزارة
المعارف( ,مرفق طيه).
ج .ميزانية غير عادية رقم  412بناء صفوف للمدرسة الثانوية واضافة مبلغ  1,505,490شاقل بتمويل وزارة
المعارف(,مرفق طيه).
د .ميزانية غير عادية رقم  492سلة العلوم واضافة مبلغ  111,498شاقل بتمويل وزارة العلوم( ,مرفق طيه).
 .3المصادقة على سفر رئيس المجلس المحلي لمؤتمر "المدن الذكية" في مدينة برشلونا في شهر ,11/2019
(مرفق طيه).

اقترح رئيس المجلس اضافة البند التالي الى جدول اعمال الجلسة:
أ .انتخاب رئيس لجنة االستئناف بموضوع األرنونا( ועדת ערר לקביעת ארנונה).
قرار :تقرر باإلجماع اضافة البند اعاله الى جدول اعمال الجلسة.

دعا رئيس المجلس المحلي االعضاء للمشاركة في قافلة السيارات المنطلقة الى القدس والتي دعت اليها لجنة
المتابعة كخطوة اخرى رفضا ً للعنف المستشري في الوسط العربي في اآلونة األخيرة ,هذه الخطوة تأتي بعد
تصريحات وزير االمن الداخلي جلعاد اردان بحيث اتهم المجتمع العربي "بالعنف" وبحيث اننا المسؤولون عن
هذا العنف.
القافلة سوف تنطلق من عدة اماكن منها مجد الكروم ,شفاعمرو ,كفرقرع والنقب متوجهة الى مدينة القدس حيث
تقام هناك وقفه احتجاجيه امام مقر الوزارات.

2

كما وتطرق رئيس المجلس الى اعمال العنف في القرية ,منها قطع اشجار الزيتون واعمال التخريب
بالممتلكات العامة ومن منطلق المسؤولية فإننا ننبذ كل هذه االعمال – كما واننا ال نتهم احد ولكن علينا نبذ هذه
الظاهرة البغيضة ,ونطالب الشرطة بالكشف عن الجناة.

افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحبا ً بالحضور.
جدول البحث:
 .1المصادقة على بروتوكول جلسة المجلس المحلي رقم  13/12/2019من تاريخ ( ,11/9/2019مرفق طيه).
العضو هاني عبيد مداخلتي لم تذكر في البروتوكول واطلب تسجيلها في البروتوكول.
قرار :صوت مع البروتوكول  9اعضاء.
صوت ضد البروتوكول العضو هاني عبيد.
 .2تعديل الميزانيات غير العادية التالية:
أ .ميزانيه غير عاديه رقم  384اقامة ساحات العاب وزيادة مبلغ  297,970شاقل بتمويل صندوق اعمال
التطوير.
ب .ميزانية غير عادية رقم  375بناء صفوف للمدرسة الثانوية واضافة مبلغ  1379862شاقل بتمويل وزارة
المعارف( ,مرفق طيه).
ج .ميزانية غير عادية رقم  412بناء صفوف للمدرسة الثانوية واضافة مبلغ  1,505,490شاقل بتمويل وزارة
المعارف(,مرفق طيه).
د .ميزانية غير عادية رقم  492سلة العلوم واضافة مبلغ  111,498شاقل بتمويل وزارة العلوم( ,مرفق طيه).
شرح محاسب المجلس عن الميزانيات اعاله .
تساءل اعضاء المجلس عن الميزانيات اعاله وقام محاسب المجلس باإلجابة عن التساؤالت التي طرحت.
قرار :تقرر باإلجماع.
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 .3المصادقة على سفر رئيس المجلس المحلي لمؤتمر "المدن الذكية" في مدينة برشلونا في شهر ,11/2019
(مرفق طيه).
قرار :تقرر باإلجماع.
العضو اياد زرعيني اثنى على هذا القرار واضاف هذا البرنامج هو موضوع العصر ويعود بالفوائد الكثيرة ألمور
تخص التكنولوجيا والبرامج الذكية.

 .4انتخاب رئيس لجنة االستئناف بموضوع األرنونا( ועדת ערר לקביעת ארנונה).
رئيس المجلس قمنا بانتخاب لجنة استئناف وهم المحاسب علي غبن رئيسا ً ,المحاسب سهيل خيرهللا عضوا ً
والمحامي محمد زهير صباح عضوا ً.
رئيس المجلس يطلب الموافقة على تعيين المحامي محمد زهير صباح رئيسا ً للجنه بدل المحاسب علي غبن
وذلك الن القانون ينص على ان رئيس المجلس عليه ان يكون محاميا ً وصالحا ً ليكون قاضيا ً في محكمة
الصلح.
قرار :تقرر باإلجماع.
في نهاية الجلسة قام رئيس المجلس المحلي بدعوة اعضاء المجلس لحفل توزيع المنح الدراسية للطالب
الجامعيين في القرية وذلك يوم الجمعة الموافق  11.10.2019في القاعة الرياضية الجديدة بجانب المدرسة
االبتدائية ب.
طلب العضو عبد الحميد خيرهللا القيام بأعمال ترميم وصيانة الطرق الزراعية وبالذات الن موسم الزيتون على
االبواب.
رئيس المجلس لقد بدأنا بأعمال الترميم في هذه الطرق الزراعية في االسبوع الماضي والعمل بها ما زال
مستمراً.

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

_______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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