
 
 

 5201/90/13 تاريخ:                                                                                           

 (2015/80جلسة عاديه رقم ) 

      2015/09/13الواقع في  يوم الثالثاء  الواحده ظهراقد 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 خالد عثمان 10

 

 

  مواضيع البحث:

 2015/6/30مصادقة التقرير المالي الربع سنوي  -1

 رفع سعر كوب المياه للشرب. -2

 البحث في االتفاق مع شركة الكهرباء لبيع كهرباء للشركة. -3

 .البحث في موضوع الطرقات الزراعية -4

 

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

    

      النصفأفتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي السيد أحمد فتالي ، وأطلع األعضاء على التقرير المالي  -1

            (    31)  بوفر  2015األول من سنة  النصفمن معطيات التقرير بأن المجلس أنهى سنوي  حيث تبين          

 . 2015/6% لنهاية شهر78وهذا بفضل نسبة الجبايه التي وصلت الى  ألف شيكل ،           

 بعد األستفسار من األعضاء على بعض بنود التقرير :          

 تمت المصادقة  باألجماع على التقرير المذكور .            

                               بما ان مياه نبع الغجر جفت وتوقفت المضخات عن ضخ المياه من النبع, لقد تم فتح خط مكروة لتزويد      -2 

  للشرب. لذلك يجب رفع سعر كوب المياه القريه بمياه الشرب         

          هر ايلول فقط حيث تم تشغيل خط مكروة شيكل لش ( 7.5) قرار: تقرر باألجماع ان يكون سعر كوب المياه            

 . 2015/10 شيكل ثمن الكوب من بداية شهر (10)كون يمن منتصف الشهر و           

 

 

 

 

 



 

 

2015/9/13  

 (1520/08تابع جلسة عاديه رقم ) 

 

                تمت المصادقه باألجماع على األتفاق مع شركة الكهرباء بأن يقوم المجلس المحلي بتشغيل ماتور     -3

     ويتم دفع مبالغ من الشركه الى المجلس على شبكة الكهرباء طلب الشركه بأوقات الضغطتالكهرباء حين        

                                                                               ر.المحلي تمن كمية الكيلواط التي يعملها الماتو       

    تم اطالع األعضاء على مصادقة وزارة الدفاع بتسوية وتزفيت جزء من الطريق بأتجاه منطقة المورد                       -4

    الف شيكل ستدفع من  100الف شيكل  حيث تكون مشاركة المجلس ب  500كلفة العمل  דג על הדן()     
   الذي تدفعه وزارة الدفاع الى اصحاب األراضي سنويا.                                                       تعويض األرض      
 وط وزارة الدفاع.      سيتم تنفيذ العمل من قبل شركة كيرن كيمت وذلك حسب شر      

 

 

 . من اليوم المذكور أعاله 15.00هذا  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          


