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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 
  10/04  'ין מסין המנמ 

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   0081:בשעה   10/04/06 שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 :נוכחים 
 ראש המועצה  – אסעדמר נביה 

 ראש המועצה ממלא מקום  – סמיח עבדאללהמר 
 סגן ראש המועצה  –מר עבדאללה אברהים 

 חבר המועצה  –שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  – פנדי פלאחמר 

 חבר המועצה  –מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה –מר סלאח שומרי 
 חבר המועצה  –מר סלמאן טרודי 

 
 
 

 :חסרים 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 סגן ראש המועצה  –מר פאדי טרודי 
 
 
 

 :משתתפים 
 גזבר המועצה 0 מזכיר  –מהדי נסראלדין 

 
 

 :על סדר היום 
 . אישור קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית גן ילדים בכסרא  .1

אישור קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך עבור אופק חדש לבית ספר  .0

 .אלבסמה 

 . (מחיקת חובות)אישור מתן הנחות בארנונה עבור שנים קודמות  .3

 . רים סופיים "סגירת תב .4

 .התקשרות בחוזים שונים  .5

 

 



 0 

וביקש הוספת סעיף לסדר היום  ברך את הנוכחים, פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
 .והוא שינוי הרכב ועדת הביקורת 

 
 ( . 6)' ל לסדר היום כסעיף מס"הוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעיף הנ :החלטה 

 
 :כחים הוחלט כדלקמן לאחר התדיינות בין הנו

 
 . לבניית גן ילדים בכסרא₪  622,363ס של "לאשר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע. 1
 
 עבור אופק חדש לבית ספר ₪  54,200ס של "עלאשר קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך . 0

 .  אלבסמה    
 
 לתקנות  0עים בתקנה מליאת המועצה מחליטה כי תנאי הזכאות ושיעורי ההנחה הקבו. 3

 ישמשו כללים לצורך מחיקת ,  1993ג "התשס( הנחה מארנונה)ההסדרים במשק המדינה       
 , חובות של חייבים יחדים בארנונה ואשר עליהם חלה התקנה האמורה במועד המחיקה       
 .אך לא הייתה לה שיעור תחילה במועד היווצרות החוב       

 
 יהיה כפוף  , בכל מקרה מחיקת חובות כאמור לעיל , המחיקה לא יעלה על שיעור ההנחה שיעור      
 .י משרד הפנים "ליתר התנאים שנקבעו ע     

 
 :רים סופיים "לאשר סגירת תב. 4
 

 קיים עודף בסך , ₪  299,763.62ס של "הביצוע היה ע –ס "השלמת מתנ – 246' ר מס"תב( א)     
 .₪  236.38של             

 
  מהעודף המצטבר ₪  29,673.80העברת סך של  –רובית 'ס ח"בטיחות בי – 259' ר מס"תב( ב)     

 .בגובה התקציב המאושר₪  484,238.80ס של "הביצוע היה ע –ל וסגירתו "ר הנ"בשוטף לתב          
 

 קיים עודף , ₪  222,713.75ס של "הביצוע היה ע –שיפוץ מוסדות חינוך  – 260' ר מס"תב( ג)     
 .₪  286.25בסך של           

 
 ובראן בעלות 'ד נזאר ג"עושל המועצה לאשר חידוש הסכם ההתקשרות עם היועץ המשפטי . 5

 . /31.10.0/1עד  /1.0/1/.1/וזאת החל מיום ₪  16,000חודשית של     
 
 . כחבר ועדת ביקורת מינוי מר מישיל נאסר ור ועדת ביקורת "לאשר מינוי מר סלאח שומרי יו. 6
  

  18:30הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב          רשם את הפרוטוקול  

  אסעדנביה          מהדי נסראלדין    

 ראש המועצה        גזבר המועצה 0 מזכיר 

 

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

                                     חיפה            , משרד מבקר המדינה 
 נ0ר


