פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 11/19
(לא מן המניין) מיום  , 9.7.19שעה 19:00
נוכחים:
מר פאוזי משלב – יו"ר המועצה.
מר ג'מאל ג'ומעה – סגן ראש המועצה.
ד"ר יוסף מטאנס -מ.מ .ראש המועצה.
מר מוחמד עבאס – חבר המועצה.
מר חניפס עזאם  -חבר המועצה.
מר מליח נסרה – חבר המועצה.
מר איימן ביתם -חבר המועצה.
מר כמאל אחמד – חבר המועצה.
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נכחו גם בישיבה:
-

עו"ד וסים מוקלד -מנכ"ל המועצה ( כותב הפרוטוקול).
מר ראיק שיח' -גזבר המועצה.
מר חביב ג'הג'אה  -עוזר ראש המועצה.
רו"ח עלאא אגברייה -מכין חוקי העזר עבור המועצה.

נעדרים מהישיבה:
 מר מאזן גדבאן – חבר המועצה. מר סאלח עבאס -חבר המועצה. מר ראיד חמדאן -חבר המועצה. מר עבד נעים -חבר המועצה. עו"ד חנא בולוס -יועמ"ש המועצה.על סדר היום :
 .1אישור חוק עזר למועצה המקומית אבו סנאן ( שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ) התשע"ט-
. 2019
 .2עדכון חוקי עזר למועצה  ,א .תיעול וניקוז  ,ב .סלילת כבישים ומדרכות.
פאוזי משלב ,ראש המועצה :
ערב טוב לכל הנוכחים ,אני פותח את הישיבה  ,ולפני פתיחת הישיבה ובהעדר נוכחות היועמ"ש
יצרנו קשר טלפוני עם סגן הממונה על המחוז מר עפיף עמאר שמסר כי יש לנו אפשרות לקיים את
הישיבה בהעדר היועמ"ש כפוף לחוות דעת היועמ"ש בהמשך.
כעת אנו מתחילים את סדר היום :
נושא מס'  : 1אישור חוק עזר למועצה המקומית אבו סנאן ( שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי),
התשע"ט. 2019 -
פאוזי:
אבקש מרו"ח עלאא אגברייה מי שהכין את חוקי העזר למועצה להסביר אותם לחברי המועצה
והנוכחים.
רו"ח עלאא אגברייה:
שלום לכולם ,אני ממשרד רו"ח אעלימי  ,משרדנו מתמחה במתן שירותים לרשויות המקומיות
ובין היתר כינון חוקי עזר .היום אנו מביאים לאישור חוק העזר שמירה ואבטחהוכן עדכון חוקי
העזר תיעול וסלילת כבישים ומדרכות .חוק עזר השמירה ואבטחה הוא יחסית חדש ומטרתו

להשליט סדר ציבורי בכפר ,צריך לעשות תחשיב להוצאות עבור סיירים ומאבטחים ,לשלוח אותו
למשרד הפנים ע"מ שיאושר שם ,ברגע והתחשיב מאושר לפי התכנית שהקב"ט קובע אותה ,אז
עלויות אלו ייגבו לפי מ"ר שהעלות הינה  ₪ 2.03ובלי אישור החוק במליאה ,המועצה לא תוכל
לגבות את העלויות הללו.
פאוזי:
האם יש אפשרות להורדת העלות שבחוק העזר הזה?
עלאא:
העלויות שחושבו היו המינימאליות ביותר ואין אפשרות להוריד עוד ,לגבי חוקי עזר תיעול וסלילת
כבישים ומדרכות אלו חוקי עזר קיימים מזמן ויש לעדכן אותם ואת התעריפים שלהם.
חביב:
לחוק העזר צריך לעשות הגהה ,יש כמה טעויות כתיב ויש לערוך תיקונים .אבקש בירור לגבי
טבלת התעריפים  ,נדמה לי שיש אי התאמה בין המספרים.
עלאא:
מסביר לחברים את מרכיבי הטבלה שכן יש תעריף מקסימאלי שהמועצה אסור לה לגבות תעריף
יותר גבוהה ממנו.
כמאל:
אני מציע לא לאשר את החוקים הללו ,קודמיך לא אישרו אותם ואני מבקש לא לאשר אותם.
פאוזי:
לאחר הסבר רו"ח עלאא אגברייה ושמיעת דעות החברים אבקש הצבעה  ,מי בעד ומי נגד ?
בעד -פאוזי ,יוסף ,ג'מאל ,מוחמד ,מליח ,חניפס.
נגד -איימן ,כמאל.
נמנע -אין נמנעים
החלטה:
הוחלט ברוב קולות לאשר חוק עזר למועצה המקומית אבו סנאן ( שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ),
התשע"ט. 2019 -
נושא מס'  : 2עדכון חוקי עזר למועצה תיעול וניקוז  ,סלילת כבישים ומדרכות.
פאוזי:
מבקש הצבעה על נושא מס'  , 2מי בעד ומי נגד ?
בעד :פאוזי ,יוסף ,גמאל ,מוחמד ,חניפס ,מליח.
נגד :כמאל ,איימן.
נמנע :אין נמנעים.
החלטה:
הוחלט ברוב קולות לאשר עדכון חוקי העזר תיעול וניקוז וסלילת כבישים ומדרכות.
ראש המועצה מודה לכל הנוכחים ,הישיבה ננעלה היום  , 9.7.19שעה . 19:55
פאוזי משלב  ,ראש המועצה

עו"ד וסים מוקלד ,מנכ"ל המועצה

