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יום שני  32דצמבר 3102

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  01שהתקיימה בחדר הישיבות
בבניין המועצה ביום ג'  ,3261/63131בשעה 03:21
חברי מועצה נוכחים:
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – סגן ראש המועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת – חבר
אברהים אלדדא – חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
מוסא אבו חאמד – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
חברי מועצה חסרים:
מחמד אבו עג'אג' – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה ,מרדכי ביטון – גזבר המועצה ,מוחמד אבו רביעה –
מהנדס המועצה ,מוניר אבו רביעה – מבקר המועצה ,עו"ד יוסי עטון – יועמ"ש
עבד אלעזיז יו"ר  :שלום לכולם ,מתחילים מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 01
על סדר היום
 .0אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .2
 .3אישור צוו ארנונה .3130
 .2אישור עדכון תקציב המועצה שנת .3131

עמ' 1
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סדר היום:

 .0אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .2
הצבעה :מאושר פה אחד.
החלטה :פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  9אושר.

 .3אישור צוו ארנונה .3130
חאלד :בעניין משרדי ומסחר זה  ₪ 47למ"ר אני חושב שצריך להחזיר את
התעריף כמו השנה הקודמת.
עו"ד עבד אלעזיז :זה עלייה אוטומטית של משרד הפנים.
סאלם :לגבי מסחר מורדי זה  ,47%אני חושב בחודשים האחרונים בתקופת
מגפת הקורונה וכנראה שיהיה גל שני ,חושב שצריך לעגן את זה בצוו הארנונה
עסקים ומסחר יקבלו  01%כבר בצוו הארנונה שאנחנו מאשרים היום.
עו"ד עבד אלעזיז :לגבי תקופת המגפה מחודש מרץ עד יוני כל המדינה קיבלה
פטור מלא ,הייתה אופציה ל 2-חודשים פטור או הנחה של  30%לכל השנה.
סאלם :לעדכן את זה בצוו ארנונה וזהו.
עו"ד עבד אלעזיז :אם יהיה גל שני ובהתאם להנחיות והחלטות הממשלה אנחנו
נבצע.
צריך לאשר את הצוו כפי שהוא
הצבעה :בעד 5 :חברים
נגד :אין
נמנעים 5 :חברים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את צוו הארנונה לשנת .3130

 .2אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .3131
מורדי :התחלנו ב 32/03/02-הצגת התקציב למשרד הפנים עם כל המצגת,
משרד הפנים לא טיפל בזה בגלל מגפת הקורונה כשהתחיל לטפל בו לפני
חודשים הייתה להם הערה אחת ,שהמענקים שבשורה  03מענקים אחרים
במשרד הפנים תקצבנו  3,030מלש"ח מהמענקים המותנים של משרד הפנים,
הם ביקשו להוריד את זה ממענקים אחרים.
עמ' 2
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בשורה  31הכנסות בלתי רגילות ומותנות  ,אניח שיכול להיות קיצוץ והם לא
רוצים שנשים אותם עם מענקים אחרים אלא במותנה ,זאת אומרת אם נקבל
יהיה לנו אם לא נקבל לא יהיה לנו.
אותו תקציב אותם הכנסות ואותם הוצאות בסך הכל טכני.
סאלם :לגבי התב"רים מה התקציב של התב"רים?
מורדי :תב"רים מנוהלים בדרך אחרת לא שייך לתקציב השוטף.
סאלם :מה עם קרן עבודות פיתוח.
מורדי :יש כסף בקרן.
הצבעה :בעד 5 :חברים
נגד 5 :חברים
החלטה :אישור עדכון תקציב יובא לאישור במליאת המועצה הבאה.

בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה

עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה

מזכיר המועצה

___________________

___________________

עמ' 3

