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 סמיע -ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא פרוטוקול 

  14/07ס' ין מין המנמ 
 
 

 , באולם הישיבות בבניין המועצה.  00:81בשעה   05/08/14שלישי הישיבה התקיימה ביום  
 
 

  נוכחים :
 ראש המועצה  –מר נביה אסעד 

 המועצה  ראשסגן  – נסראלדיןמחסן מר 
 חבר המועצה  –מר סאלח נסראלדין 

 חבר המועצה  –מר ברוסלי שקור 
 חבר המועצה  –מר עלי סבאח 

 חבר המועצה  –מר נשאב גאנם 
 חבר המועצה  –מר ואפד שומרי 

 חבר המועצה  –מר מאלק פאעור 
 
 

  ים :חסר
 חבר המועצה  –מר פאיז אברהים 
 חבר המועצה  –מר מחמד מראד 

 
 
 

 משתתפים :
 מזכיר / גזבר המועצה  –מהדי נסראלדין 

 מבקר המועצה  –מר מעד'א עבדאללה 
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ואחל לחבר המועצה הנכנס מר פתח את הישיבה , ברך את הנוכחים ראש המועצה  –נביה אסעד 
שיתוף סאלח נסראלדין הצלחה בתפקידו וקווה כי יעבוד יחדיו עם כלל חברי המועצה בהבנה וב

על נאסר פעולה לטובת הכלל , כמוכן הודה לסגן ראש המועצה וחבר המועצה היוצא מר בסאם 
בריאות  מעשיו ותרומתו למען קידום ענייני המועצה ואחל לו המשך הצלחה בחייו הפרטיים ,

 .את הדיון בסעיפים לפי סדר היום התחיל שלמה ואריכות ימים ו
 

 כדלקמן : לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט
 
לביצוע סימון  ₪ 138,281ממשרד התחבורה ע"ס קבלת הרשאה תקציבית לאשר פה אחד  .1

 כבישים ובטיחות .
 

תושב הכפר כסרא נציג ציבור חבר ,  057020174לאשר פה אחד מינוי מר בדיע עבדאללה ת.ז  .2
 מטעם הרשות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה .

 

, הנהלה וכספים , מכרזים לאשר פה אחד מינוי מר סאלח נסראלדין חבר בועדות חינוך  .3
 והנחות , כמוכן מינוי מר סלאח שומרי חבר בוועדת מנגנון במקום מר סאלח נסראלדין .

 

סמיר המבוקרים ע"י רו"ח   2013מליאת המועצה דנה בדוחות הכספיים של המועצה לשנת  .4
) מצ"ב  5/8/14מיום  1/14כן דנה בהמלצת ועדת ביקורת מס' חסן מטעם משרד הפנים , כמו

 העתק מהפרוטוקול ( .

 

 לאשר פה אחד העברת כספים וסגירת תב"רים סופיים : .5

מקרן לעב' פיתוח לתב"ר  ₪ 22,579שיפוץ בית לוויות , העברת סך של  – 311תב"ר מס'  .א
 . ₪ 234,475 ע"ס  וסגירתו בגובה התקציב המאושר , דהיינו

, קיים עודף  ₪ 65,339מגרשים בכסרא , הביצוע היה ע"ס שני פיתוח  - 314תב"ר מס'  .ב
 , היתרה תועבר לקרן לעב' פיתוח . ₪ 14,661בפרויקט ע"ס 

בגובה התקציב  ₪ 569,000תשתיות היקפיות , הביצוע היה ע"ס  – 316תב"ר מס'  .ג
 המאושר .

מקרן לעב' פיתוח לתב"ר  ₪ 8,715פיתוח אתר הנצחה , העברת סך של  – 318תב"ר מס'  .ד
 . ₪ 208,000 ע"ס  וסגירתו בגובה התקציב המאושר דהיינו

 
  

   19:00ישיבה ננעלה בשעה  ה
 

 בכבוד רב                    רשם את הפרוטוקול   

 נביה אסעד                                מהדי נסראלדין      

 ראש המועצה        מזכיר / גזבר המועצה   

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 משרד הפנים , י"ם

 משרד הפנים , נצרת 
 משרד מבקר המדינה , חיפה                                                

 ו/נ 


