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 (2016/10 جلسة عاديه رقم )

  ضور:بح  21/11/2016الواقع في   األثنينيوم   السادسه مساء  قد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعةع

 الوظيفة وعائلةأسم  رقم

 رئيس المجلس المحلي أحمد فتالي   1

 نائب رئيس المجلس جهاد خطيب 2

 عضو حسين مرهج 3

 عضو سليمان حسن   4

 عضو غسان عيسى 5

 عضو محمد شمالي 6

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 7

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 8

 القانونيالمستشار  خالد عثمان 9

10   

 

 تغيب عن الجلسه  عضو المجلس  رافع مرهج.

 

وذلك  ,ابتداء من اليوم سيتم تسجيل الجلسات بواسطة مسجل صوتانه على اعلن رئيس المجلس واطلع الحاضرين 

 ألخذ العلم واألطالع.هذا ,  بناء على قرار وزارة  الداخليه

 

  مواضيع البحث:

 (  2016/09/30)  سنوي النصف المالي التقرير في البحث -1

 ألستئجار قطعة ارض في المنطقه الصناعيه. إبراهيمرمضان منجد البحث في طلب  -2

  .لمجلس , مؤقت لعيد مهندس خارجي احمد  المصادقه على تعيين السيد حسين -3

 

 سابقه .اللم يكن أي اعتراض على الجلسة   

 (  2016/09/30)  سنوي النصف المالي التقرير في البحث  -1

      محتوى على األعضاء لعاطل مث ، بالحاضرين رحب  ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح      

   , وتبين من  شيكلاالف  10  بمبلغ مالي وفر بالتقرير تبين حيث 2016/09/30 سنوي النصف المالي التقرير      

 .قد انخفض مقارنه مع التقرير النصف سنويبع الثالث من السنه رالتقرير ان مستوى الجبايه في ال      

    , وتم  المذكور التقرير على باألجماع المصادقة تمت  التقرير بنود بعض على األعضاء من األستفسار بعد     

    يوم لتسديد الديون  30مهلة  وإعطاء للمتأخرين عن دفع األرنونه تكليف المستشار القانوني بأرسال مكاتيب     

 ان يأخذ األجراءات القانونيه بحقهم.عليه ,, واذا لم يستجيبو المتأخره     

 د ابراهيمجطلب رمضان من  -2

 بناء على طلب رمضان منجد ألستئجار قطعة ارض في المنطقه الصناعيه ألقامة )مصلحه( عليها     

    السكان بشرط ان يتقدم المعني المنطقه الصناعيه لمن يرغب من  فيأجير ارض تجماع على باألتمت المصادقه     

       اما بالنسبه لقيمة األيجار يتعلق بالمساحه ,جل بناء سكن امصلحه وليس من  إقامةبكتاب يلتزم ويتعهد به عن     

 األيجارمن قبل المجلس.ب استئجاره ويبحث كل طلب على حدا وتتحدد قيمة والمطلوبه وبالمكان المطل    

 



 

                                                                                                              

                                                                                                              21/11/2016 

  2016/10تابع جلسه رقم                                                         

 تعيين مهندس مؤقت للمجلس المحلي  -3

عيد مهندس خارجي مؤقت للمجلس المحلي وبموجب احمد تعيين السيد حسين تمت المصادقه باألجماع على 

 المجلس يعلن ان حتىللمجلس المحلي, لمطلوب منه كمهندس اتفاقيه وشروط عمل عن كامل مسئوليته وا

 .وظيفه بنصف لمهندس مناقصه عن

 . من اليوم المذكور أعاله السابعه مساء هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة

 

 

                                        رئيس المجلس        عضو             عضو             عضو               عضو            عضو                 

 أحمد فتالي            حسين مرهج           غسان عيسى                  محمد شمالي       سليمان حسن              خطيب    جهاد              

 

 

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


