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         3/08 – E 
      2002 פברוארב 06  

   
   סמיע סמיע סמיע ---פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסראפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא

  8082  'ין מסין המנמ
 
 

 . באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   088825 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  -מר נביה נסראלדין 

 ועצה חבר המ -אלב פלאח 'מר ג
 חבר המועצה -מר עפיף נאסר 
 חבר המועצה   -מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  - כמאל שווימר 
 חבר המועצה - אנם'סלימאן ג שיך

 
 
 

 :חסרים 
 סגן ראש המועצה   -מר אמל עבדאללה 
 חבר המועצה  -מר סלימאן שקור 

 חבר המועצה  -מר יוסף עלואן 
 חבר המועצה  - אבו חמידמר סלמאן 

 
 
 

 :תפים משת
 גזבר  המועצה /מזכיר -מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . הכנת יציאות ביוב ,  212' ר מס"הגדלת תקציב תב .1

 .רכישת מבנה ,  245' ר מס"סגירת תב .2

 .קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיפוץ בית לוויות בכסרא  .3

 . התקשרות בחוזים שונים  .4
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והתחיל את הדיון בסעיפים לפי ברך את הנוכחים , תח את הישיבה פראש המועצה  –נביה נסראלדין 

 . סדר היום 

 :לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 
,  ₪ 710,000לסך של  ₪ 530,000הכנת יציאות ביוב מסך של ,  212' ר מס"לאשר הגדלת תקציב תב .1

 . פיתוח ' ההגדלה תבוצע מקרן לעב

   

בגובה התקציב  ₪ 600,000ס של "הביצוע ע –( גנים)רכישת מבנה ,  245' ר מס"לאשר סגירת תב .2
 . המאושר 

 
 . לשיפוץ בית לוויות דרוזי בכסרא  ₪ 94,500ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ע .3
 
 : לאשר התקשרות בחוזים כדלקמן  .4

 

 ,  קריאות י"אחזקת מערכת הביוב והניקוז עפ –מ "אחים סאלח משאבות וניקיון בע (א)
מ וזאת החל "כולל מע₪  1,300שעות במחיר של  2, מ "כולל מע ₪ 700שעות במחיר של  4
 .  31/12/02ועד  1/1/02 -מ

 
עארף אברהים ורביע רבאח וזאת , ובראן 'חאתם ג, ובראן 'אברהים ג –מודדים מוסמכים  (ב)

  .  31/12/02ועד  1/1/02תקופת החוזה מיום , י הצורך "עפ

 

 . 31/12/02ועד  1/1/02כיבוד קל וחומרי ניקיון וזאת החל מיום  –סכות נסראלדין  (ג)

 

 .  31/12/02ועד  1/1/02 -אביזרי צנרת מים וזאת החל מ –י 'הכל לבניין עבדאללה נאג (ד)

 

ג בעלות של "ס מקיף מרה"מזנון בקריית החינוך בבי/ הפעלת קיוסק  –נסראלדין ' מרהג (ה)
 .  31/12/02ד וע 1/1/02תקופת החוזה מיום , לחודש  ₪ 800

 
 ₪ 800ג בעלות של "ס מקיף מרה"מזנון בקריית החינוך בבי/ הפעלת קיוסק  –באסם מראד (ו)

 .  31/12/02ועד  1/1/02תקופת החוזה מיום , לחודש 
 

 .  31/12/02ועד  1/1/02 -אספקת קפה וזאת החל מ –כל בו נסיב עבדאללה  (ז)
 

 .  31/12/02עד ו 1/1/02 -ציוד משרדי וזאת החל מ –נסראלדין ' רהיג (ח)
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 רשם את הפרוטוקול         בכבוד רב     

 מהדי נסראלדין                 נביה נסראלדין 

 גזבר המועצה /מזכיר                   ראש המועצה  

 : יםהעתק
 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

    פה                                                 חי, משרד מבקר המדינה 
 נ /ר


