
 
 6201/02/92 تاريخ:                                                                                           

 ( 6201/02جلسة عاديه رقم ) 

     2016/02/29الواقع في   األثنينيوم  مساء سادسهالقد المجلس المحلي جلسته في تمام الساعة ع

 :بحضور  

 الوظيفة أسم وعائلة 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

 عضو رافع مرهج 7

 سكرتير ومحاسب المجلس حسين خطيب 8

   

 

 تغيب عن الجلسه  خالد عثمان المستشار القانوني.

 

  البحث:مواضيع 

 2015/12/31مصادقة التقرير المالي الربع سنوي  -1

 .  חוב אבוד –انتخاب لجنه للبحث في الديون الضائعه   -2

 الف شيكل(  1,100,000بمبلغ  שלב  ב ,)للعمل في المرحله الثانيه في الحديقه العامهمصادقة ميزانية غير عادية   -3

 

 .لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه   

الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي ، ثم شرح لألعضاء عن محتوى التقرير المالي الربع                             أفتتح   -1

شيكل .                                        1,914,000مالي بمبلغ   وفرحيث تبين بالتقرير  2015/12/31سنوي 

وتحويل مبلغ بعد األستفسار من األعضاء على بعض بنود التقرير  تمت المصادقة باألجماع على التقرير

 . (רגיל קרן עודפי תקציבشيكل لصندوق الفائض من الميزانيه العاديه ) 1,900,000

 ،  أصحابهالتي ال يمكن جبايتها بسبب وفاة واتم انتخاب لجنه للبحث في الديون الضائعه   -2

 اللجنه مؤلفه  كاالتالي:        

 رئيس للجنه         عضو المجلس  محمد شمالي   .1
 عضو لجنه       عضو المجلس  رافع مرهج      .2
 ضو لجنهع       محاسب المجلس حسين خطيب   .3
 مالك جبر مسئول الشؤن األجتماعيه   عضو لجنه .4
 عضو لجنه   خالد عثمان المستشار القانوني        .5

 

 

                                                                                                             / ...2 

 



 
 

     6201/02/92 تاريخ:

 (6201/02جلسة عاديه رقم )  تابع:

 

     في الثانيه المرحله لتكملة شيكل 1,100,000  مبلغ المجلس إعطاء على هبايس مفعال مصادقة تمت   -3

    الداخليه وزارة مصادقة بعد مناقصه عن األعالن وممكن أالزمه المخططات تجهيز تم حيث العامه الحديقه      

 .المشروع لهذا عاديه غير  ميزانيه على      

 

 .أعاله المذكور بالمبلغ عاديه غير ميزانيه على المصادقه باألجماع تقرر: قرار    

                                                                                                                

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء الثامنه  هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة        

 

                                 رئيس المجلس     عضو           عضو           عضو            عضو             عضو       عضو              

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

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


