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)جلسة مؤجلھ(2011/4محضر جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم 

في تمام الساعة السابعة مساء الیوم االحد 2011/4عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.في قاعة المجلس المحلي2011/2/13

عاید منصور، نایف علي، موفق ابو : االعضاءالسادة نواف حجوج رئیس المجلس والسادة: الحضور
الھیجاء، مصطفى فارس، ابراھیم حجوج، یونس صالح، محمد حاج، خالد ابو الھیجاء، جمال ابو ریا 

.والمراقب الداخلي حسین محمد والمستشار القضائي عمر ابو الھیجاء

___: الغیاب

2011اقرار المیزانیة العادیة للعام : نقطة البحث
.مرة اخرى2011جلستنا الحالیة لمداولة واقرار المیزانیة للعام ،مساء الخیر: المجلس المحليرئیس

ان ویمكن لكل عضو مجلس محلي في الجلسة االولى اقتراح المیزانیة ھو االقتراح الذي قدم لحضراتكم 
.یقدم اقتراحھ للتعدیل مع االشارة الى مصدر التمویل

وطرح افكارھم ومعًا نتداول االقتراحات بموضوعیة ًا ان یقدموا اقتراحاتھم عاتوجھ الى االعضاء جمیلذا 
ومسؤولیة والمسودة الموجودة بأیدیكم ھي مجرد اقتراحات قابلة للتعدیل ویمكن لكل عضو مجلس ان یقدم 

.اقتراحات مع االشارة الى مصدر التمویل، لذا اقترح ان یعطى وقت زمني لكل مقترح باتفاق الجمیع

ارسلت قبل الجلسة باقل من عشرة ایامحیثن الجلسة الماضیھ غیر قانونیةالیعترض : یف علينا
، فاذا كانت مؤجلة فھي مؤجلھ واذا یمكن أخذ االستشارة القضائیة من المستشار القضائي: رئیس المجلس

.لم تكن فھي غیر مؤجلھ
الف شاقل منح 80واقرار مبلغ 5اقترح تعدیل مسودة المیزانیة واقترح تعدیل في ص: یونس صالح

واقتطاع مبلغ ) 191بحیث یبقى البند (االف شاقل 10مبلغ 611للطالب الجامعیین بحیث یقتطع من بند 
.الف شاقل193الف شاقل من بند الصیانھ العامة بحیث تصبح 70

.بو الھیجاءالسادة نواف حجوج، یونس صالح، ابراھیم حجوج، جمال ابو ریا، خالد ا: مع االقتراح
.مصطفى فارس: ضد االقتراح

.محمد حاج، نایف علي، عاید منصور، موفق ابو الھیجاء: ممتنعون

دون االشارة شاقلالف 80یقترح تعدیل اقتراح السید یونس صالح بمئة الف شاقل بدل : مصطفى فارس
.الى مصدر التمویل



الف شاقل20واقرار المنح بمبلغ مئة الف شاقل، یضاف اقترح تعدیل االقتراحات اعاله: خالد ابو الھیجاء
االف 10واقتطاع مبلغ ח "מל725االف شاقل من بند 10باقتطاع مبلغ ح اضافي عن اقتراح یونس صال

.נקוז ותעול745شاقل من بند 
.یسحب اقتراحھ ویدعم التعدیل االخیر للسید مصطفى فارس وخالد ابو الھیجاء: یونس صالح

یتوجھ لعضو المجلس السید مصطفى فارس ویسأل اذا كان یرید ان ینضم الى اقتراح السید : مجلسرئیس ال
.خالد ویسحب اقتراحھ

أطلب التصویت على اقتراحي وإال"والاانا انضم الى اقتراح السید خالد اذا ذكر اسمي :مصطفى فارس
.على انفراد

:تصویت على اقتراح السید مصطفى فارس
.السادة نواف حجوج ومصطفى فارس: حمع االقترا

____: ضد االقتراح
السادة جمال ابو ریا، محمد حاج، خالد ابو الھیجاء، یونس صالح، ابراھیم حجوج، موفق ابو : ممتنعین

.الھیجاء، نایف علي، عاید منصور

:تصویت على اقتراح خالد ابو الھیجاء
.الھیجاء، یونس صالح، ابراھیم حجوجنواف حجوج، جمال ابو ریا، خالد ابو: مع االقتراح

______: ضد االقتراح
.عاید منصور، نایف علي، موفق ابو الھیجاء، مصطفى فارس، محمد حاج: ممتنع

اقترح زیادة میزانیة قسم الصحة للفعالیات مثل اسبوع الصحة، اقامة محاضرات، : ابراھیم حجوج
.فحوصات للمسنین وقطاعات اخرى بمبلغ عشرة االف شاقل

.ومحاضرات بالمكتبة بمبلغ خمسة االف شاقل–اسبوع الكتاب –زیادة میزانیة قسم الثقافة الالمنھجیة 
، ھناك فعالیات ولكن 21حتى 15ة خاصة للمتسربین ومن جیل زیادة میزانیة قسم الشباب تربیة المنھجی

.غیر كافیة ، بمبلغ خمسة االف شاقل 
).االف شاقل30مجمل التغییرات (االف شاقل 10الریاضة لفریق كرة القدم بملغ 829رفع بند 

.اهرفع البنود اعاله مشروط برفع مبالغ الجبایة المطروحة في المیزانیة من متأخرات المی

.نواف حجوج، جمال ابو ریا، ابراھیم حجوج، یونس صالح: تصویت مع االقتراح
.مصطفى فارس: ضد االقتراح

.محمد حاج، عاید منصور، نایف علي، موفق ابو الھیجاء، خالد ابو الھیجاء: ممتنعین

:ما یليبمصطفى فارس اطالب
.مسرحفرقة+ دعم المركز الثقافي واقامة فرقة دبكة تلیق بكوكب .1
.دعم الریاضة بجمیع اشكالھا وخاصة فریق كرة القدم.2
.اقامة مھرجان الزجل واسبوع ثقافي وزجلي.3
.االحتفال بجمیع االعیاد حسب االمكانیات والظروف.4
.تطویر مسیرة عیون كوكب.5
.اقامة اسبوع الصحة والبیئة.6
.اقامة أعمال تطوعیة.7



.الحدائق العامةتشجییر بالقریة وخاصة مدخل البلد واالھتمام ب.8
.اقترح ان یقوم عمال المجلس برش ضد االعشاب والصحة.9

.اقامة حراسة للقریة.10
.الحل السریع للقسائم وموضوع المیاه.11

ما ھو معظم ما ذكرت بھ وباالمكان ان نعمل على تنفیذ طلبك ولكنیقوم المجلس ب:رئیس المجلس
تنفیذ ما ذكرتھ؟اقتراحك لتعدیل المیزانیة ل

.، دون ان یذكر مصادر التمویلاطالب بتنفیذ ما ذكر: فارسمصطفى 
تأجیر الملعب من اقترح تطویر بنود الفعالیات الغیر منھجیة، ثم یقترح ادخال المدخوالت: خالد ابو الھیجاء

.ودعم الفریق بھذه المبالغبدل صندوق جمعیة فریق كرة القدملصندوق المجلس المحلي

الشعب المصري والتونسي على نجاح ثورتھ ونفتخر بامثال بوعزیزي وخالد يءأھن"اوال: محمد حاج
.بتھ حذاء من أحذیتھمإلىال یصل أنة السعید واقول لمن یسخر منھم ومن أي معارضة في أي مكان 
في محضر الجلسة السابقة في قسم الرفاه لقد طلبت بالجلسة السابقة توضیح بعض البنود المرقمة

.ياالجتماع

معالجة وتنظیم االبناء المعاقین في المعاھد، قسم منھم في عرابھ –סידור מפגרים במוסדות –845بند 
.وقسم في طمره

.قام بتوضیح االجابة عن اسئلة السید محمد حاج: محاسب المجلس

السموم بین مواجھة مشاكللزیادة المیزانیة اطالببالنسبة لموضوع الرفاه االجتماعي : خالد ابو الھیجاء
.الشبیبة

.تنظیم طالب بأوضاع خاصة–ما ھي ماھیتھ –18474استغرب عن بند : محمد حاج

لدیھم مالحظات او تعدیالت او اذا كانطالبًاتوجھ لجمیع اعضاء المجلس الحاضرین: رئیس المجلس
.یةما یضاف او یعدل أي بند في اقتراح المیزانیة قبل التصویت على المیزاناضافات 

.لم یكن ھناك أي مالحظة او اضافة او اقتراح من أي عضو مجلس
.لذا اطلب التصویت على مسودة المیزانیة مع التعدیالت التي اقرت في الجلسة: رئیس المجلس

السادة نواف حجوج، جمال ابو ریا، یونس صالح، ابراھیم حجوج، خالد ابو : تصویت مع المیزانیة
.الھیجاء

.محمد حاج، مصطفى فارس، موفق ابو الھیجاء، نایف علي، عاید منصور: انیةمیزضد التصویت 
_____: امتناع

.مساًء8:50في تمام الساعة ، أغلقت الجلسة :رئیس المجلس

نواف حجوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي

.محمود قاسم: سجل


