
 
 

 5201/08/10 تاريخ:                                                                                           

 (5120/07جلسة عاديه رقم ) 

      2015/08/10الواقع في   األثنينيوم  السادسة من مساءقد 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

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 9

 المستشار القانوني للمجلس عثمان خالد 10

 

  مواضيع البحث:

 .   2014البحث في التقرير المالي المراقب لعام  -1

 .רואה חשבון יעקב סרצ'וק(ة العمل مع مدقق الحسابات )تمديد إتفاقي -2

 יועץ משפטי(.ة العمل مع المستشار القانوني خالد عثمان)إتفاقيتمديد   -3

 أمين ناصر  إلقامة معمل لتجهيز الباطون ، في المنطقه الصناعيهالبحث في طلب مصطفى  -4

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .     

 

 .   4201البحث في التقرير المالي المراقب لعام   -1

 دار البحث في التقريرثم ومن رحب بالحاضرين ،    ،السيد أحمد فتالي رئيس المجلس المحلي  أفتتح الجلسة     

بوفر في  2014 المالي .  حيث تبين من معطيات التقرير بأن المجلس أنهى العام 2014المالي المراقب لعام 

 ،     (. كما وتحدث عن بعض المالحظات التي وردت في تقرير المراقب  ثمانية االف شيكلالميزانية وقدره )

ب المجلس العمل على إصالح طلب األعضاء من رئيس ومحاس بعد سماع الشرح عن معطيات التقرير، 

 .  إصالحهاالمالحظات الممكن 

 قرار : تقرر باألجماع المصادقة على التقرير المذكور .         
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 5201/08/10 تاريخ:                                                                                           

   تابع  جلسة عادية  رقم  07/2015 
 
 

 . ( רואה חשבון יעקב סרצ'קالعمل مع مدقق الحسابات)تمديد إتفاقية   -2

 

 بنفس شروط  وذلك(  2016/12/31مدقق الحسابات حتى تاريخ )مل مع الع تمت المصادقة على تمديد إتفاقية

 . 2011/11/01من تاريخ   هاألتفاق الموقع مع

 . יועץ משפטי (تمديد إتفاقية العمل مع المستشار القانوني خالد عثمان)  -3

 

بنفس  وذلك(   2016/12/31حتى تاريخ )  المستشار القانونيالعمل مع  تمت المصادقة على تمديد إتفاقية

 . 2014/01/01من تاريخ   هاألتفاق الموقع مع شروط 

  .طلب المدعو مصطفى امين ناصر -4

 تمت المصادقه باألجماع على طلب المدعو مصطفى ناصر حيث عبر جميع األعضاء عن رغبتهم وتمنياتهم    

 من  والرخص القانونيهبان يقام مصنع لتجهيز الباطون في القريه بشرط ان يحصل على جميع الموافقات   

 .الدوائر المختصه والحصول على رخصه من لجنة التنظيم والبناء معاليه حرمون في مسعده 

 .تم اصدار كتاب موقع من جميع األعضاء بأنه ال مانع لديهم بأقامة مثل هذا المصنع بالشروط القانونيه

 

 . المذكور أعالهمن اليوم الثامنة مساًء 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          


