تاريخ31/03/2015 :
جلسة عادية رقم 03/2015
مساء بحضور:
ُعقدت جلسة المجلس المحلي يوم الخميس بتاريخ  . 31/03/2015في تمام الساعة السادسه
ً
أسم وعائلة
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

الوظيفة
رئيس المجلس المحلي
نائب رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
المستشار القانوني للمجلس
سكرتير ومحاسب المجلس
الناطق الرسمي بأسم المجلس المحلي

مواضيع البحث:
 –1مصادقة التقرير المالي الربع سنوي . 12/2014
 -2تمديد إتفاقية أستئجار مبنى عيادة طب األسنان مع الدكتور صافي شمالي .
 -3تحديد سعر كوب مياه الشرب .
 -4متفرقات

لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .
 -1أفتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي  ،وأطلع األعضاء على التقرير المالي الربع سنوي 12 - 2014
 ،حيث تبين أن المجلس أنهى السنة المالية  2014بوفر مبلغ ( ) 868الف شيكل  .بعد األستفسار عن بعض بنود
التقرير تمت المصادقة باألجماع على التقرير المذكور .والمصادقه على تحويل مبلغ  860الف شيكل من هذا

الوفر الى الصندوق العام (קרן כללית).

الموجه من الدكتور صافي شمالي  ،وطلبه تمديد فترة استئجار عيادة طب األسنان لفترة
 -2تم اطالع األعضاء على الكتاب ّ
 24شهر ,تحدث المستشار القانوني وقال يمكن تمديد فترة اإليجار ل  12شهر فقط بنفس شروط االتفاق السابق  ،وبعد
هذه الفترة يمكن للمجلس تمديد فترة اإليجار لفترة  12شهر أيضا ً  ،أو اإلعالن عن مناقصة جديدة .

قرار  :تقرر باألجماع الموافقة على تمديد فترة األيجار للدكتور صافي شمالي لمدة  12شهر
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 -3بعد أن تبين بأن مياه نبع الغجر غير صالحه للشرب بسبب عكيرة المياه حاليا ،لقد تم تزويد السكان بمياه الشرب
من شركة مكوروت في شهر .3/2015
لذلك تقرر باألجماع تحديد سعر كوب المياه للمستهلك عن شهر  3/2015ب  9شيكل ومن غير تحديد
كمية المصروف  ،وذلك بشكل مؤقت ,عندما يتم ضخ المياه من نبع الغجر يتم جباية  5شيكل ثمن الكوب .

مساء من اليوم المذكور أعاله
هذا وانتهت الجلسة في تمام الساعة الثامنة
ً

عضو
جهاد خطيب

عضو

عضو

حسين مرهج

غسان عيسى

نسخه -1 :مكتب الداخلية  -الناصرة.
 -2مكتب مراقب الدولة – حيفا
المشتركون في الجلسة.

عضو
سليمان حسن

عضو

عضو

رافع مرهج

محمد شمالي

رئيس المجلس
أحمد فتالي

