
 
 6201/30/42 تاريخ:                                                                                           

 ( 6201/30جلسة عاديه رقم ) 

     2016/03/24الواقع في   خميساليوم  مساءخامسه القد 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

 المستشار القانوني خالد عثمان 9

 

 

  مواضيع البحث:

 ألعمال ترميم في المقبره.ميزانيه غير عاديه مصادقة  -1

 ميزانيه غير عاديه لشراء معدات للطوارىء.مصادقة  -2

 תוכנית אב וקנית ציוד מחזור.ميزانيه غير عاديه مصادقة  -3

 البحث في توصيات لجنة ألغاء الديون الضائعه. -4

 متفرقات. -5

 

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 

على مصادقة قسم األديان في وزارة  األعضاءواطلع أفتتح الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي ،  -1

, طلبنا من المهندس تجهيز شيكل ألعمال ترميم في المقبره   65,373الداخليه على رصد مبلغ  

 مخطط ألقامة جدار وتسوية األرض في الجهه الغربيه من ساحة المقبره  حيث كانت تقديرات كلفة

 الف شيكل . 150العمل 

 الف شيكل  على النحو التالي : 150تمت المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  

 .רגיל(קרן עודפי תקציב شيكل من صندوق المجلس ) 84,627شيكل من وزارة الداخليه  و  65,373 

 

ان المبلغ , للطوارىء شيكل لشراء معدات  57,851تمت المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  -2

 المذكور من وزارة الداخليه.

 

תוכנית אב וקנית ציוד מחזור   شيكل ) 318,000مت المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ ت   -3

 ان المبلغ المذكور من وزارة حماية البيئه.

 

 



 
 

2016/03/24 

 (2016/30جلسة عاديه رقم )  تابع:                                                

 

 

جماع المصادقه على الغاء الديون الى بعد البحث في توصيات لجنة الغاء الديون الضائعه تقرر باال -4

وال توجد  حيثهم متوفين جميعا سنوات 10ل  5ما بين حيث مضى على الديون األسماء الوارده ادناه .

 .وسيله ألسترداد  هذه الديون أي

 المرحوم محسن احمد مرهج  -1

 المرحوم  احمد مزيد سلمان -2

 المرحوم  عبد الرحيم سلمان -3

 المرحوم عبدهللا رمضان اسعد  -4

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء  السابعه ا 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          

 


