
 
 7201/60/13 تاريخ:                                                                                           

 ( 7201/70جلسة عاديه رقم ) 

     2017/06/13الواقع في   ثالثاءاليوم  مساء السابعهقد 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 باسم المجلس نجيب  خطيب 9

 القانونيالمستشار  خالد عثمان 10

 

  مواضيع البحث:

 وما قبل (. 2014البحث في قرار وزير الداخليه ) تسوية ديون األرنونه لسنة  -1

 . 24الف شيكل من وزارة الداخليه ورصدها لشارع رقم  171بمبلغ  ميزانيه غير عاديهمصادقة  -2

 متفرقات. -3

 

 

 لم يكن أي اعتراض على الجلسة ألسابقه .  

 

قرار على  األعضاءاطلع ثم تحدث و، ورحب بالحاضرينأفتتح الجلسة السيد رئيس المجلس المحلي  -1

وما قبل , حيث ينص القرار علي  2014بأعطاء الفرصه للمديونين ارنونه من سنة وزير الداخليه 

 التسويه التاليه :

 إعطاء% لمن يسدد الديون في 45 ض من يسدد ديونه نقدا عند التسويه , ي% تخف50يحصل على 

دفعه عن طريق البنك بأعطاء  24تشك بشرط ان يصرف التشك األول عند التسويه  , او  12

 הוראה בלתי חוזרת , או בכרטיס אשראי()

 لمن يرغب في تسوية ديونه . 2016و  2015هذه التسويه مشروطه بدفع الديون كامله عن سنة 

 

 ه على تسوية الديون لمن يرغب , وذلك حسبما جاء في قرار وزير   قرار : تقرر باألجماع المصادق

 .وما قبل 2014رنونه  من سنة التخفيض للمديونين ا إعطاءالداخليه في موضوع         

 

  2017لسنة  الف شيكل 171على ميزانية تطوير بمبلغ بعد ان تمت مصادقة وزارة الداخليه  -2

 وعلى المجلس تخصيص هذا المبلغ لمشروع معيين 

الميزانيه الغير  وتعديل 24ترميم شارع رقم تقرر باألجماع المصادقه على هذا المبلغ ورصده لمشروع 

 . 186عاديه رقم 

 

 



 

 
 

7201/60/13 

 (7201/70جلسة عاديه رقم )  تابع:                                                

 

 

 . من اليوم المذكور أعالهمساء  والنصفالسابعه ا 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          

 


