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على قرار  ثم تحدث وقال : بناء   ، بالحاضرين رحب  ، فتالي أحمد السيد المحلي المجلس رئيس  الجلسة أفتتح 

لرئيس المجلس المحلي وذلك نظرا  مساعد  ، بخصوص تعيين 2017/10المجلس المحلي من الجلسة السابقة رقم 

 . في القريةلضغط العمل واللقاءات والسفريات ومتابعة المشاريع 

 .2017لعام بناء  عليه يتوجب على المجلس المحلي تعديل الميزانية السنوية للمجلس المحلي و

 

بعد أطالع األعضاء  ،بالميزانية وانعكاسه على بنود الميزانية شرح من قبل رئيس المجلس عن التعديل الذي تم تم ال

من قبل  االستفسار. بعد على قرار تعديل الميزانية األعضاء التصويت رئيس المجلس من  طلبعلى الميزانية . 

  األعضاء عن بعض بنود الميزانية.

 

 . 2017الميزانية المعدلة لعام تمت المصادقة باألجماع على  قرار :
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مسئول الكهرباء في المجلس المحلي ، وطلب شراء سيارة مع رافعة من  يوقال: لقد توّجه لتحدث رئيس المجلس 

أجل أعمال الكهرباء، حيث أن التركتور مع الرافعة الموجود اآلن ال يكفي ألعمال الصيانة وأعمال الكهرباء ويوجد 

 يل أعمال بسبب هذا التضارب .يتم تأجبينهما، وكثيرا  ما  تضارب باألوقات

ت العروض تتعدى مبلغ                      حيث كانوقد أحضر مسئول الكهرباء عروض من شركتين عن تكاليف السيارة . 

 ( ألف شيكل مع القيمة المضافة .  420ال ) 

عن الموضوع للجلسة  بعد النقاش بين األعضاء عن مواصفات السيارة والرافعة ، تم االقتراح بان يؤجل الحديث

 القادمة .

 

                                        

 . اليوم المذكور أعالهمساء من السادسة  هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة

 

                                          رئيس المجلس                عضو                   عضو                    عضو                         

 أحمد فتالي                  محمد شمالي                            غسان عيسى            ليمان حسن  س                             
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