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2010/9محضر جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم 

في تمام الساعة 2010/12/5الیوم االحد 2010/9عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر اعتیادیة رقم 
.السادسة والنصف مساءً في قاعة المجلس المحلي

سادة االعضاء یونس صالح، ابراھیم حجوج، السید نواف حجوج رئیس المجلس المحلي وال: الحضور
عاید منصور، محمد حسین حاج، المحامي عمر ابو الھیجاء والمراقب الداخلي حسین محمد، نایف علي، 

.جمال ابو ریا، مصطفى فارس

.عضو المجلس السید خالد ابو الھیجاء، موفق ابو الھیجاء: الغیاب

:افة نقطة اضافیة بخصوصاود اض–مساء الخیر للجمیع : رئیس المجلس
.، أطلب المصادقة على طلب اضافة ھذه النقطة للبحثزیاده في المیزانیة

.صودق على ادراج النقطة
الف شاقل الذي 169الف شاقل من وزارة الداخلیة للشوارع الداخلیة اضافة لمبلغ 69صودق على مبلغ 
.صودق علیھ سابقاً 

المجلس المحليتجدید حق التوقیع ب: النقطة الثانیة
اصحاب حق التوقیع بالمجلس المحلي رئیس المجلس المحلي السید نواف حجوج والمحاسب محمود قاسم، 

لمبلغ حتى الف ھذا باالضافة للیسد مصطفى محمد ابو الھیجاء مدیر الحسابات حیث یحق لھ التوقیع 
.وخمسمئة شاقل

.فتح حساب خاص لمفعال ھبایس : النقطة الثالثة
.חשבון בנק מיוחד בבנק דקסיה ישראלפתיחת 
2011, 2010מ בשנים "המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע: החלטה

יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד , לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפייס 
.בבנק דקסיה ישראל

" البارسو"ة المواشي في المنطقة الشرقیة الشمالیة قرار بخصوص المبادرة لتربی: النقطة الرابعة
.دونم15حوالي 

.صودق على القرار باالجماع



.تعیین نواب لرئیس المجلس المحلي: النقطة الخامسة
قائم باعمال الرئیس تعیین العضو السید ابراھیم عبدهللا حجوج قائم 114یقترح حسب بند رئیس المجلس

انضم عضو المجلس السید موفق ابو الھیجاء للجلسة (حیات التخطیط والبناء باعمال الرئیس مع صال
) .7:10الساعة 

نواف حجوج، جمال ابو ریا، ابراھیم حجوج، یونس : صوت الى جانب اقتراح الرئیس كل من االعضاء
.صالح

.موفق ابو الھیجاء، مصطفى احمد، محمد حاجنایف علي، عاید منصور، : امتنع كل من السادة االعضاء
____االقتراح ضد 

.یؤجل البت بالنقطة لجلسة اخرى
یقترح تأجیل البت بالنقطة قائم باالعمال والنواب لجسلة اخرى بحضور المستشار : مصطفى فارس
.ویكون حاضراً لكل استفسار یطرحھ اعضاء المجلس المحليالقانوني للمجلس

.مقدمة من لجنة المراقبة–موقع االنترنیت بالمجلس المحلي : النقطة السادسة

ھناك قانون یلزم السلطات المحلیة ببناء موقع لالنترنیت لنشر المعلومات العامة للمواطنین –نایف علي
.یشمل اعالنات ولھذا یتوجب نشر اسم الموقع

.تعدیل النواقص في تقاریر المراقبین: النقطة السابعة

تتعلق ھذه النقطة بالنواقص المطروحة للتعدیل من قبل المراقب الداخلي والخارجي، نطالب : ينایف عل
كلجنة مراقبة البدء من التقاریر االخیره لتعدیل النواقص لكي ال تتكرر ھذه النواقص من قبل مسؤولي 

.االقسام بالمجلس المحلي والعمل بشكل دؤوب للوصول الفضل وضع

.ف لشكاوي الجمھورموظ: النقطة الثامنة
انھ یتوجب على كل سلطة محلیة تعیین موظف مسؤول ) 2008قانون (2008/1/28ھناك قرار من عام 

عن شكاوي الجمھور، فقد مر ثالث سنوات على القانون وما زال مجلسنا بدون موظف یتوجھ لھ الجمھور 
قاً للتعلیمات والشروط الواردة بشكاوات بشكل موضوعي، لذلك نطالب بتعیین موظف بالفترة القریبة ووف

.بالقانون

أطلب من رئیس وأعضاء المجلس المحلي كافة لاللتئام بائتالف شامل لجمیع اعضاء : مصطفى فارس
.المجلس لمصلحة جمیع االھالي 

أضم صوتي لك وأدعو جمیع أعضاء المجلس المحلي الئتالف شامل وكل من لدیھ أي : رئیس المجلس
.ة خاصة لالئتالف فنحن نرحب بھا ونتداول بھافكرة للوصول لصیغ

.مساءً 7:40اغلقت الجلسة الساعة 
نواف حجوج

رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي
محمود قاسم: سجل


