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 محمد شمالي . و رافع مرهج   أعضاء المجلس تغيب عن الجلسه ,      

  مواضيع البحث:

 

  1-2017/12مصادقة التقرير المالي السنوي    -1

  אשכול גליל מזרחי()انضمام المجلس المحلي في قرية الغجر لخدمات البيطرة المقدمة من على المصادقة  -2

 ليكن مسئول عن سجل أمالك المجلس.تعيين شخص  -3

 2مصادقة ميزانية تطوير لترميم وتعبيد شارع رقم  -4

 . 922ير عاديه وذلك حسب قرار الحكومه رقم غالمصادقه على ميزانيات  -5

 

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 

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

, وطلب من محاسب المجلس شيكل  1,248,000  بمبلغ مالي وفر بالتقرير تبين حيث 1-2017/12 سنويال

الرد على  بعدو بعد الشرح من قبل المحاسب عن بنود التقرير ,الشرح الموسع عن ما تضمن التقرير المذكور

 مبلغ التقريروتحويل على باألجماع المصادقة تمت  التقرير بنود بعض على األعضاء من أستفسار

 ( .רגיל תקציב עודפי קרן) العاديه الميزانيه من الفائض لصندوق شيكل 1,200,000

 

אשכול גליל دمات البيطريه المقدمه من ) خإمكانية المجلس من األنضمام الى التم اطالع األعضاء على  -2

 .وذلك اسوة بجميع المجالس والبلديات الشركاء في األشكول  מזרחי (

 

 .مع دفع األشتراك السنوي المطلوب قرار: تقرر باألجماع األنضمام الى الخدمات البيطريه المذكوره أعاله 

 

 تمت المصادقه على تكليف سكرتير المجلس ليكن مسئول عن سجل أمالك المجلس المحلي . -3

 

 



 

 
 

2018/02/22  

 8201/02تابع جلسه رقم 

 

 

الف شيكل اضافه لميزانية التطوير لعام  537كتاب وزارة الداخليه بشأن رصد مبلغ  تم اطالع األعضاء على -4

  إضافة ميزانيات للمجالس العربيه . 922وذلك حسب قرار الحكومه رقم  2018

 

 .  2شارع رقم  وترميم  باألجماع رصد هذا المبلغ لتسوية تمت المصادقهقرار : 

 

بناء  المحلي  وزارة الداخليه على المشاريع التي تقدم بها المجلستمت مصادقة األعضاء على انه  عتم اطال -5

وعلى المجلس ان يعمل ميزانيه غير شيكل   3,938.000بمجموع مبلغ  922رقم  بقرار خطة الحكومه على

 عاديه لكل مشروع على حدا .

 

اديه لكل مشروع وذلك قرار : تقرر باألجماع المصادقه على الميزانيه المذكوره أعاله وعمل ميزانيه غير ع

 حسب قائمة المشاريع  المرفقه والمصادق عليها من وزارة الداخليه 

   

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء  السابعه ا هذا  وانتهت الجلسة في تمام الساعة                       

 

                                                               رئيس المجلس            عضو                 عضو             عضو    عضو                         

 أحمد فتالي                   حسين مرهجغسان عيسى                       سليمان حسن             رجابر جب                         

 

 

                   الناصرة.                                                                                                                      -مكتب الداخلية    -1  نسخه: 

   حيفا                                          –مكتب مراقب الدولة   -2           

 المشتركون في الجلسة.   -3          

 


