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 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/00' מן המניין מס

 
 

 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00001בשעה   1100/06/ שלישיהישיבה התקיימה ביום  
 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 ן ראש המועצהסג –מר פאדי טרודי 
 חבר המועצה   -שיך סלמאן אלמן 

 חבר המועצה  –מר נעים טרודי 
 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 

 חבר המועצה  –אנם 'מר נשאב ג
 חבר המועצה -מר זיד פלאח 

 חבר המועצה  –מר יוסף מוסא 
 
 

 0חסרים 
 חבר המועצה  -מר עלי סבאח 

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 

 0משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -די נסראלדין מה

 
 

 0על סדר היום 
 . 30.06.2011אישור דוח רבעוני תקופתי עד . 1

 .איטום גגות מבני חינוך וציבור  – 17/2011' מסירת מכרז מס. 2

 .שיקום כבישים פנימיים וסגירתו  – 275' ר מס"הגדלת תקציב והיקף עבודת תב. 3

 .שינוי בהרכב ועדות המועצה . 4

 . רים סופיים "סגירת תב. 5
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ואיחל לחברי המועצה ברך את הנוכחים , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
הנכנסים מר נעים טרודי ומר יוסף מוסא הצלחה בתפקידם וקיווה כי יעבדו יחדיו עם כלל 

אים מר פנדי כמוכן הודה לחברי המועצה היוצ,  הכללחברי המועצה בשיתוף פעולה לטובת 
פלאח ומר יוסף עלואן על מעשיהם ותרומתם למען קידום ענייני המועצה ואיחל להם המשך 

 .   הצלחה בחייהם הפרטיים 
 

אישור תוכנית מפורטת והוא  לסדר היום ףוביקש הוספת סעיראש המועצה המשיך בדבריו 
 .  18005/'ג' מס

 

 .  6' ל לסדר היום כסעיף מס"הנ ףהוחלט פה אחד לאשר הוספת הסעי 0החלטה 
 

 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 
 

 ( . ב העתק מהדוח"מצ. ) 30.06.2011לאשר פה אחד את הדוח הרבעוני התקופתי עד  .1

 

איטום גגות מבני חינוך וציבור לקבלן כמיל  – 17/11' לאשר פה אחד מסירת מכרז מס .2
  . פיתוח' התקציב מקרן לעב,  מ"ולל מעכ₪  331,064מ בעלות של "מהנדסים בע

 
שיקום כבישים  – 275' ר מס"תבללאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה ותקציב  .3

ההגדלה , ₪  336,050לסך של ₪  300,000פנימיים עם הקבלן כרים עבדאללה מסך של 
 ר באיזון תקציבי דהיינו בגובה התקציב"סגירת התבכמוכן , מהעודף המצטבר ברגיל 

 .המאושר 

 

הנחות , בועדת מכרזים  וחברועדת הבטחון  ר"יולאשר פה אחד מינוי מר נעים טרודי  .4
, בועדת ביקורת  וחברועדת ערר  ר"יוכמוכן מינוי מר יוסף מוסא , בריאות ותברואה 

 .מכרזים ובטחון 

 

 .  ל לישיבה הבאה"לדחות את הדיון בסעיף הנ .5

 
יעוד מחקלאי למגורים והתווית דרך משולבת  ויהגשת תוכנית מפורטת לשינלאשר פה אחד  .6

 . התוכנית תוגש בשם המועצה,  82,83,84,85חלקות  19225' בגוש מס
 

  10030הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      
 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       גזבר המועצה /מזכיר     
 

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

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


