
 
 5201/11/62 تاريخ:                                                                                           

 ( 2015/10جلسة عاديه رقم ) 

      2015/11/26الواقع في   خميسيوم ال 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

 الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي نجيب خطيب 9

 المستشار القانوني خالد عثمان 10

 

  مواضيع البحث:

 2015/9/30مصادقة التقرير المالي الربع سنوي  -1

 .   لتمديد ايجار مبنى الكيوسكطلب السيد موسى ونوس  -2

 للبدء كمرحله اولى في تغيير ساعات المياه والكهرباء . مصادقة ميزانية غير عادية -3

 الف شيكل(  715بمبلغ  שלב  ב ,)المرحله الثانيه في الحديقه العامهللعمل في  مصادقة ميزانية غير عادية -4

 .חזות בית ספרית(ساحة المدرسه ) 164  تعديل ميزانيه غير عاديه رقم -5

 .הסכם פשרה(دفع ديون األرنونه ) أألتفاقيه مع عفو بدران لتسوية -6

 لتنظيم السير في القرية –قانون مساعد  -7

 .متفرقات  -8

 

 يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .لم   

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

ألف شيكل .                                       28مالي بمبلغ   وفرحيث تبين بالتقرير  2015/09/30سنوي 

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

تمت المصادقه بأألجماع على  ,ردا على طلب السيد موسى ونوس بطلب تمديد اتفاقية ايجار الكيوسك   -2

وذلك بنفس شروط األتفاقيه الموقعه بين موسى   2016/12/31 تاريخ حتى لسنه ايضافيه  تمديد أأليجار

 .2012/12/02والمجلس المحلي من تاريخ 

 

 

                                                                                                                / ...2 
 



 
     2015/11/62 تاريخ:

 (2015/10عاديه رقم )  جلسة تابع:

 

  )ساعات ألكترونيه للقراءة من بعد(,غير عاديه لتبديل ساعات المياه والكهرباءميزانية    -3

 بعد البحث والنقاش في هذا الموضوع  تقرر تأجيل الموضوع  حتى تتم دراسته واخذ اراء وتوصيات من         

 תאגדי מים(.اصحاب الخبره في جمعياة المياه)     

     

   تمت المصادقه باألجماع على ميزانيه  ,الف شيكل    715  بناء على مصادقة مفعال هبايس على مبلغ      -4

 שלב ב'(غيرعاديه  لمشروع الحديقه العامه   المرحله الثانيه   )       

 

 بناء على كتاب وطلب من مهندس     ,تسوية ساحة المدرسه األبتدائيه 164تعديل ميزانيه غير عاديه رقم       -5     

 والذي يشرح به عن اضافة اعمال مع توسيع بعض بنود العمل التى لم تأخذ بلحسبان عند التخطيط     المشروع             

    ,الف شيكل  230ب الزياده المطلوبه قدرة كلفه   في الساحه,العمل  خاللحيث تبين ذلك  ,األولي للمشروع              

 كالتالي : تصبح    ثلذلك يجب تعديل الميزانيه حي             

 المحلي . الف شيكل من المجلس  430و ,الف شيكل من وزارة التربيه والتعليم  300             

  הקרן تمت المصادقه باألجماع على تعديل الميزانيه المذكوره حيث يدفع مبلغ اشتراك المجلس من )            

 לעודפי  תקציב של המועצה(.            

 

  وابطال الدعوه في المحكمه مع عفو بدران  )הסכם פשרה(تمت المصادقه باألجماع علي اتفاق تسوية الديون   -6     

  حيث  2012ين عن سنة  دويتم الغاء ال  2015و  2014و  2013كافة  الديون عن سنوات ال  عفو  حيث يدفع           

   وتمت المصادقه على اعطائه الحق بتقديم طلب , البيت كان غير مسكون في هذه السنه  األعضاء بأن تأكدو           

 . فقط 2015عن سنة הנחה(  تخفيضات )           

 

  للعمل على قانون مساعد من أجل  المحلي تمت المصادقة باإلجماع على تكليف المستشار القانوني للمجلس  - 7     

  عطاء مخالفات لمن ال يلتزم حق المجلس او הסדרת חניה (واماكن لوقوف السيارات ) السير تنظيم           

 .لسيرابقانون            

 

 

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء الثامنه والنصف  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          

 


