الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية املنستير
بلدية منزل فارس ي

محضرالجلسة التمهيدية
للدورة العادية الثالثة لسنة 2018
عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 2018
يوم السبت  4أوت  2018على الساعة الخامسة مساءا بمقر البلدية برئاسة السيد حسن املبروك
رئيس البلدية وبحضور األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم :
اإلسم واللقب
ليهان عبد هللا
طارق النعيجي
سعيدة درويش
فرج املجدوب
فرج العجيمي
رضوان عبد الرزاق

الصفة
مساعد أول
مساعد ثاني
عضو
عضو
عضو
عضو

وحضر عن اإلدارة البلدية الكاتب العام السيد رياض أحمد مقرر الجلسة واآلنسة عزيزة التوي
والسيد يوسف النعيجة.
كما حضر الجلسة عدد من ممثلي الجمعيات واملجتمع املدني وثلة من املواطنين .
في مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة
 .ثم بين ان للمجلس البلدي املنتخب ببلدية منزل فارس ي أهداف تتمثل خاصة في تحقيق التنمية
في املنطقة والسعي إلتمام تنفيذ املشاريع وذلك بتشريك كل الجمعيات واملجتمع املدني في للسات
املجلس البلدي وفي للسات اللجان.
كما عرض السيد رئيس البلدية على أنظار الحاضرين تركيبة املجلس البلدي املنتخب واملهام
املوكولة إلى األعضاء وتركيبة اللجان القارة للمجلس البلدي.
وبعد ذلك أحيلت الكلمة للسادة الحضور فكانت التساؤالت واإلقتراحات كالتالي:

 التدخالت :
املواطن حسن بالطيب:
 طلب إيجاد حل للفضالت امللقاة من طرف املحالت التجارية.
 التشكي من ظاهرة إستغالل الرصيف املخصص للمارة من طرف أصحاب املحالت التجارية.
 تساؤل عن الشرطة البلدية .
املواطن الحبيب املديمغ:
 طلب برمجة تركيزمخفض سرعة بنهج تونس.
 إعادة بعث لجان األحياء.
 إقتراح بناء جامع ثاني بمدينة منزل فارس ي.
 نقائص جامع الشواشين (صيانة املكيفات ،إصالح مضخمات الصوت).
 دفتراملقترحات.
 إعادة تركيزسوق أسبوعية .
 فتح الطريق الرابطة بين شارع الحبيب بورقيبة ونهج تونس
املواطن رفيق املبروك:
 طلب تهيئة امللعب الفرعي املعشب (بناء دورة مياه)
 طلب إعادة تهيئة املسلك الصحي.
 إزالة نقطة سوداء بنهج تونس بجانب منزل الشاذلي املديمغ.
املواطن فرابي بالطيب:
 تساؤل عن الروائح املنبعثة من مصانع تربية الدواجن.
املواطن بشيربن عبد هللا:
 طلب من البلدية متابعة املشاريع وصيانتها
 تكثيف حمالت مقاومة الكالب السائبة
املواطن محمد أحمد
 طلب صيانة نهج حنبعل
 تشكى من الفواضل املنزلية امللقاة بالطريق
املواطن الطاهربوغريرة:
 طلب التنسيق مع النادي الرياض ي بخصوص إستغالل امللعب الفرعي املعشب لتنمية موارد
الجمعية.
 طلب تحديد املنطقة البلدية .
 طلب التعرف على تركيبة اللجان .

املواطن املنجي عبد هللا
 طلب من البلدية التنسيق مع مصالح التجهيزالكمال تعبيد الطريق الجهوية . MC191
 طلب مراجعة مثال التهيئة العمرانية
 متابعة سيرأشغال مشروع التطهير
 التشكي من الروائح الكريهة املتأتية من مصبات املرجين بطريق عميرة وطريق بني حسان و من
املداجن بمنطقة الشواشين.
 إقتراح إستعمال مادة البالستيك عند إنجازأشغال الترصيف (مشروع تجميل املدينة)
 طلب تنظيف الحاويات ومداواتها
املواطن إلياس بالطيب
 إقتراح توسعة املستوصف املحلي
 حول إنجازمشروع البناء اإلداري بمقرالبلدية القديم
 تنويرامللعب البلدي
 تحسين الخدمات بامللعب الفرعي املعشب
 صيانة تقاطع الطرقات أمام البلدية والجامع ومقهى البلدية
املواطن زاهرالنعيجة
 طلب صيانة طريق املدرسة اإلعدادية
 القيام بحمالت نظافة داخل األحياء
املواطن حسني املبروك
 الحث على توعية املواطن على إحترام مساحة إستغالل الطريق العام عند إقامة حضائرالبناء
لحماية املترجلين وآجال إنجاز املشاريع.
فرج املجدوب عضو املجلس البلدي
 دعا إلى مزيد تحسيس املواطنين لحضور جلسات املجلس البلدي
 توجه بالشكرإلى اإلدارة البلدية وعلى رأسها السيد الكاتب العام على تحصل بلدية منزل فارس ي
 81نقطة في تقييم األداء بعنوان سنة 2017

