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 اجمللس احمللي دالية الكرمل

 

 

          

 2016ינואר  17 ראשון יום           

           

 13/1/16רביעי ביום  מהתקייהאשר  50/16מן המניין מס'   ה לאפרוטוקול ישיבת המליא

 באולם הישיבות במועצה המקומית 18:00בשעה   

 נוכחים :

 ראש המועצה -.מר רפיק חלבי 1

 ממלא מקום ראה"מ -. מר והבה והבה 2

 סגן ראה"מ -. מר אמיר סאלח 3

 חבר המועצה -. מר מנסור חלבי 4

 חבר המועצה -. מר סאאד חלבי 5

 חבר המועצה -. מר מרזוק קדור 6

 חבר המועצה - מועין חלבי. מר 7

 חבר המועצה -. מר פרג חלבי 8

 חבר המועצה -. מר עאמר חסיסי9

 חבר המועצה -. מר גסוב חסון 10

 מר שמס חסון  חבר המועצה. 11

 חבר המועצה -.מר חסיב והבה 12

 חבר המועצה - . מר האני חדיד13

 מנכ"ל המועצה -מר דאהש חלבי . 14

 

 לא השתתף בישיבה:

 חבר המועצה -אמר ביראני סמר  .1

 על סדר היום:

 בחירת סגן ראש המועצה. .1

 בבנק דקסיה לכספי מפעל הפייס.ן בנק -פתיחת ח .2

 אישור תב"רים. .3
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 רפיק חלבי:

, בחירת סגן ראש המועצה, קבלתי את בקשת חבר המועצה מועין 50/16נתחיל בישיבת מליאה לא מן המנין מס' 

הצבעה את בחירת מר פרג' חלבי לסגן ראשה"מ , אני למביא  חלבי להתפטר מתפקידו כסגן ראש המועצה ואני

 מועין חלבי.מודה למר 

 

 גסוב חסון:

אני מפנה שאלה למר פרג חלבי, מהו מתכוון לעשות למען דלית אל כרמל בתור סגן ראש מועצה, תואר סגן זה 

 הטבה לנבחר עצמו ולא לטובת הכפר ולתושבים.

 

 החלטה:

חברים והתנגדות של מר גסוב חסון , את מינויו של מר פרג חלבי  12מליאת המועצה מאשרת ברוב של 

 לסגן ראש  המועצה.

 

 רפיק חלבי:

הסעיף הבא פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה , קבלתם את המכתב של יעקב בנבניסטי מנהל אגף הקצאות ובקרת 

 מבנים במפעל הפייס שמחייב את הרשות לפתוח חשבון בנק לכספי מפעל בפייס .

 

 עדואן עדואן:

 ן הזה מוגן מפני עיקולים.-הכסף בח

 

 החלטה:

 .ן בנק בבנק דקסיה לכספי מפעל הפייס-המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת חמליאת 

 

 עו"ד אלי קולס:

 צריך לאשר גם אותם בעלי זכות החתימה של המועצה שהם החותמים באותו חשבון .

 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסמכת בעלי זכות החתימה במועצה שהם : מר רפיק חלבי ראה"מ 

 עדואן , גזבר המועצה ומר שלמה רייך , חשב מלווה, הם המוסמכים לחתום בחשבון זה. ורו"ח עדואן

 

 רפיק חלבי:

 אלש"ח  467, מקור מימון משרד הפנים ע"ס  59, זה מענק מחשוב ה.מ. 314הסעיף הבא, זה אישור תב"ר מספר 

 

 החלטה:

 .314אחד את תב"ר  הפמליאת המועצה מאשרת 
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 רפיק חלבי:

בביקורת שועדות חובה לא מתכנסות מספיק , אנחנו עשינו טבלה של ישיבות ועדות חובה לרבעון קבלנו הערה 

 , בכל רבעון נכין את זה מראש וזה יופץ לכל חברי המועצה בתקווה שהועדות יתקיימו.2016הראשון 

 

 01:18הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 

 דאהש חלבי           רפיק חלבי                                                                      

 מנכ"ל המועצה   ראש המועצה                                                                       

 
 

 

 

 

 

 העתקים:

 הממונה על המחוז. -אלוף )מיל( יוסף משלב 

 מועצה, חברי המועצה.ראש ה

 ירושלים. -משרד הפנים  -הממונה על הרשומ"ק 

 חיפה. -משרד מבקר המדינה  -הממונה על הרשומ"ק 

 

 


