26.12.2020
بروتوكول جلسة المجلس المحلي
رقم 17/12/2020
عقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم  17/12/2020يوم السبت الموافق 26.12.2020
في تمام الساعة الثالثه ظهرا في قاعة جلسات المجلس المحلي.
حضر الجلسة كل من السادة:
 .1مازن عدوي ,رئيس المجلس
 .2محمد دحلة ,عضو المجلس
 .3خالد دحلة ,عضو المجلس
 .4ذياب عدوي ,عضو المجلس
 .5عاطف عدوي ,عضو المجلس
 .6حميدي صباح ,عضو المجلس
 .7اياد زرعيني ,عضو المجلس
 .8عبد الحميد خيرهللا ,عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:
 .1علي صباح ,القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي
 .2هاني عبيد ,عضو المجلس
 .3وسيم سالمة ,عضو المجلس
 .4عالء هياجنة ,عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:
 .1ربحي دحلة ,سكرتير المجلس
 .2محمد عدوي ,محاسب المجلس
 .3عرسان صباح ,مراقب المجلس
 .4هشام مصاروة ,المستشار القضائي
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مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.
لالستماع اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=bcgWoAgZTlY&feature=youtu.be

جدول البحث:
 .1اقرار معايير لشطب الديون(,مرفق طيه المعايير).
 .2بحث تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة  ,2019والذي ارسل لحضرتكم بواسطة السيد عرسان صباح مراقب
المجلس( ,مرفق طيه بروتوكول لجنة المراقبة وبروتوكول لجنة تصليح االخطاء).
افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.
جدول البحث:
 .1اقرار معايير لشطب الديون(,مرفق طيه المعايير).
شرح المستشار القضائي عن الموضوع يجب على المجلس المحلي اقرار معايير لشطب الديون بناء على
منشور المدير العام لوزارة الداخلية رقم .5/2020
ومن ثم بموجب هذه المعايير يتم شطب ديون السنين السابقة من ديون األرونونا.
كما وقام محاسب المجلس بالشرح عن الموضوع موضحا تعليمات القانون المختصة باألمر.
اقتراح :اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقة على المعايير كما ارفقت بالدعوة.
قرار :تقرر باإلجماع.
 .2بحث تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة  ,2019والذي ارسل لحضرتكم بواسطة السيد عرسان صباح مراقب
المجلس( ,مرفق طيه بروتوكول لجنة المراقبة وبروتوكول لجنة تصليح االخطاء).
شرح مراقب المجلس المحلي السيد عرسان صباح عن التقرير المعد من قبل لجنة المراقبة.
تقرير المراقب يتحدث عن نقطتين اساسيتين وهما موضوع االكشاك المدارس وموضوع الترميمات في ملعب
كرة القدم (التقرير المفصل).
كما وقام مراقب المجلس بشرح قانون ترخيص المصالح (רישוי עסקים) شرحا مفصال.
العضو اياد زرعيني شكر مراقب المجلس على عرضه لألمور.
رئيس المجلس شكر اعضاء المجلس على مشاركتهم بالجلسة.
قرار :تمت مناقشة تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة .2019

________________
ربحي دحلة
سكرتير المجلس

______________
مازن عدوي
رئيس المجلس
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