ישיבת מליאה מן המניין 05.19
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס'  5/2019היום
יום שלישי ה  02.07.19בשעה  17:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש לכלל חברי
המועצה .
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
סוהיל קסום – סגן ראש המועצה
נאיף סכראן– סגן ראש המועצה
יוסף עותמאן– חבר
יוסף יעקוב – חבר
חוסין נג'מי– חבר
.פוז עותמאן עביד – חבר
יוסף גרגורה – חבר

נעדרו :
 .1ד"ר מוחמד חטיב  -2חאלד גזאווי  -3אליאס פרעוני
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה
 .2באסם עואד– גזבר המועצה
 .3עמאד גזאוי– מבקר פנים
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה : 17:05
 -1צו הארנונה לשנת . 2020
באסם עואד  :הציג את צו הארנונה אשר הועבר לחברי המועצה במעמד הזימון
לישיבה  .מדובר באותו צו של שנת  2019בתוספת ההעלאה הרגילה בשיעור . 2.85%
צו הארנונה לשנת  2020מצורף לפרוטוקול ומסומן כנספח א'
החלטה  :מאושר פה אחד
 -2אישור עדכון תב"ר מס'  – 1221התייעלות אנרגטית – תיקון סכום
השתתפות משרד הפנים בתב"ר כך שסכום השתתפות משרד הפנים הינו
 1,633,334ובסך הכל סכום התב"ר לאחר העדכון הינו  ₪ 2,166,269ולא כפי
שהיה מקודם .
החלטה  :מאושר פה אחד
 -3אישור סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת .
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באסם עואד  :להזמנה לישיבה צורפה רשימת תב"רים אשר הסתיימה הפעילות
בהם  ,חלקם הגדול ביתרות אפס וחלק קטן עם יתרות קטנות – יתרות אלה
מועברות לקרן לעבודות פיתוח .
הצבעה :
בעד  -1 :מאמון שיח אחמד  -2גוני חאג  -3סוהיל קסום  -4נאיף סקראן  -5יוסף
עותמאן  -6יוסף יעקב  -7חוסין נגמי  -8יוסף גרגורה
נמנע  -1 :פוז עותמאן עביד
נגד  :אין
רשימת התב"רים מצורפת לפרוטוקול ומסומנת כנספח ב'
הנושא אושר ברב קולות
 -4אישור בחירת דירקטורים לחברה הכלכלית לאעבלין
ראש המועצה  :בעבר אישרנו דירקטורים לחברה הכלכלית  ,חלקם לא ענו על
התנאים והיתה דרישה להיות ייצוג הולם לנשים על כן מציע את הבא :
נבחרי ציבור :
א .מאמון אלשיח אחמד – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
ב .חוסין נג'מי – חבר המועצה – חבר
ג .ג'וני חאג' – סגן ממלא מקום ראש המועצה – חבר
עובדי מועצה :
א .באסם עואד – גזבר המועצה
ב .רנא ח'ורי – עוזרת ראש המועצה
ג .סמעאן זהראן – מהנדס המועצה
נציגי ציבור :
א .רו"ח טארק מערוף
ב .מר אוסמה מוחסן
ג .רו"ח נדין חאג אחמד
הנושא הובא להצבעה :
החלטה  :מאושר פה אחד
 -5אישור המלצת ועדת המכרזים מס'  05.2019מיום  27.6.19בעניין מכרז
פומבי  – 04.2019עבודות איסוף גזם וקרטון במנוף .
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ראש המועצה  :ועדת המכרזים המליצה על הזוכה במכרז ס.ל.א .עבודות שטח
שהיה יחיד במכרז .
החלטה  :מאושר פה אחד
ראש המועצה  :מבקש להוסיף נושאים לסדר :
 -1אישור מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה .
החלטה  :ההוספה אושרה פה אחד
ראש המועצה  :מונחת בפניי חוות דעתו של היועץ המשפטי למועצה עו"ד רשף חן
מיום  02.7.19ולפיה בדק ומצא שהבאים יכולים לכהן בועדת ערר על קביעת ארנונה
א .עו"ד עלי חסן – יו"ר הועדה (בכפוף שלא ייצג את המועצה או נגדה בכל עניין
)
ב .מר מחמוד אבו אלניל – חבר
החלטה  :מאושר פה אחד
חוות הדעת של היועץ המשפטי מיום  2.7.19מצורפת לפרוטוקול ומסומנת כנספח
ג' .
 -2אישור המועצה לתוכנית מפורטת מס'  261-0759704אזור גידול בעלי חיים
וטיפול בשפכים – אעבלין .
ההוספה אושרה פה אחד
הנושא הובא להצבעה :
מאושר פה אחד
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה . 17:15
רשם פרוטוקול :
אמיר חביב – מזכיר המועצה
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