כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה בתאריך 18.01.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:
מר אגבאריה מוסטפא - ,ראש המועצה
מר ג'בארין מחמוד מוסטפא  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר ג'בארין בהג'את
 חבר מועצהמר רפאעי תאופיק
 חבר מועצהעו"ד אמארה נביל
מר אגבאריה מוחמד  -חבר מועצה
מר אגבאריה מאהר ,עוזר ראש המועצה
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מר אגבאריה מרואן,סגן/מ"מ יו"ר -חבר מועצה
מר אגבאריה מוחמד נאסר  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר אגבאריה פרסאן
מר אמארה מוחמד מועד  -חבר מועצה
מר ג'בארין שאדי -חבר מועצה
מר אגבאריה מוסטטפא  -חבר מועצה

משתתפים:
עו"ד חוסין אגבאריה -יועץ משפטי
מר עאמר אבו בכר  ,גזבר
עו"ד מערוף ג'בארין ,מבקר פנים
מר אחמד מחאמיד ,מזכיר
גב' עאתקה אגבאריה ,מנהלת לשכה
מר חביב ג'בארין -מזכיר מחלקת המזכירות
קהל מהיישובים

סדר היום:

 . 1אישור תקציב ( .2016מצ"ב התקציב) .
ראש המועצה :פותח את הישיבה בשעה  ,18:25ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  01/2016על סדר היום
אישור תקציב  .2016נקבעה ישיבה בתאריך  13.01.2016ונדחתה להיום שני  .18.01.2016לפני אישור
התקציב אני מבקש להוסיף סעיף לקיים ישיבה מן המניין מספר  01/2016מייד אחרי סיום הישיבה שלא מן
המניין וזה על סדר היום אישור תב"רים.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
אתם תמיד מפתיעים אותנו.
מוחמד מועאד אמארה:
איפה הניירת של התב"ר שצריך אישור?
ראש המועצה :

אתה תקבל את הניירת ותעיין  .יש תב"ר על סך  ₪ 150,000עבור הנגשת כיתות לליקויי שמיעה.

עו"ד חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:

אנחנו מבקשים הצבעה על הוספת הסעיף.

בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
מתי קיבלתם את התב"רים? האם קיבלת את זה לפני  48שעות?
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ראש המועצה :
לא מסכימים לישיבה מן המניין ואישור תב"רים!! בסדר.
מוחמד חלמי אגבאריה ,חבר מועצה:
תבקשו קודם כל הצבעה ,יכול להיות שיהיה רוב מאשרים.
ראש המועצה:

נעבור לאישור התקציב  ,2016ישיבה שלא מן המניין מספר ( .01/2016לנוכחים) האם יש הערות
לכם?
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
כן ,צריך להודיע לחברים על התיקונים שנעשו בתקציב .מסגרת התקציב נשארה אותו דבר ,השינוי נעשה
בסעיפים להלן:
תמיכות ספורט :במקום  150,000התקציב עלה ל300,000 -
מלגות סטודנטים במקום  195,000עלה ל 250,000 -מפחיתים אותם מפעילות כלליות של המועצה והחינוך.
הוצאות מותנות .100,000
ועוד תיקון לפי הנחיית משרד הפנים ,השכר של הקב"ט מועבר לחירום ומתוקצב לפי שכר בכירים.
תאופיק רפאעי ,חבר מועצה:
אנחנו מחליטים בהצבעה ,לפי בקשת משרד הפנים.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
יש יוצאי צבא למה לא ממנים אחד מהם כקב"ט?
ראש המועצה:
קודם כל מאשרים את התקציב וכשהדבר ייצא לפועל ,אפשר להצביע מה שאתם רוצים .האם יש עוד
הערות?
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
(עובר על התקציב ושואל) מה המצב לא השתנה בגבייה??אין תביעות בשנת  ?2016ההדברה  8,000רק
הסכום הזה לשנת  2016זה מה שסיכמנו אתמול??!!!
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
התקציב של ההדברה עלה.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
אני מתכוון לחומרים ,מי שעובד ייקח בקבוקי מים!!!
בהאא אגבאריה ,רו"ח:
(למוחמד נסר) זה כולל חומרים.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
(לבהאא) כשבונים תקציב מפרטים את זה לפי סעיפים.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
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לשכת ראש המועצה
אתה יכול לחבר שני הסעיפים יחד  1715300750+1711000720ואז תראה שיש גידול כ ₪ 40,000 -בנושא
הדברה וריסוס.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
הקיץ עוד מעט מתחיל.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
ישבנו ודחינו ישיבה בכדי לתקן סעיפים ,מה קורה!!!
הכל בחריגות ,בהנדסה אמרתם מביאים מהתב"רים ,תסבירו במפורט!!!
עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:
יש אישור תב"ר תכנון.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
במערכת ההנדסה אמרתם שהכל מכוסה ,תכנון כללי  ,116,000עבר לתב"ר .מדידות עבר לתב"ר.
ראש המועצה :
כל הסכום לא מגיע ל 200,000 -שעבר לתב"ר.
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
סעיף של יועצים עבודות קבלניות ,הכוונה שהפסקנו לעבוד!!! ישבנו וסיכמנו לתקן!!!!
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
תקציב ההנדסה ירד ב 300 -אלף  ,₪רשמנו  20אלף  ₪בתב"ר ,נשאר  100אלף  ₪שזה נובע מהוצאות חד
פעמיות שלא מתקציבים אותם.
מוחמד מועאד אמארה ,חבר מועצה:
כל ההוצאות הרשומים הן עבור מהנדס אחד!!!!
מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה:
אני חוזר ואומר ישבנו אתמול ו ביקשנו הבהרות והסברים בנוסף לתיקונים והבטחתם לתקן מה שסוכם.
ראש המועצה :
האם מצביעים על התקציב?

הצבעה  :01/2016סעיף מס'  ,1אישור תקציב .2016
בעד ( – )6ראש המועצה ,מרואן אגבאריה ,תאופיק רפאעי ,מוחמד חלמי ,שאדי ג'בארין  ,מוסטפא אבו
אלשיך.
מתנגד ( – )6מוחמד נסר ,בהג'את ג'בארין  ,פרסאן אגבאריה ,מחמוד מוסטפא ,נביל אמארה ומוחמד
מועאד אמארה.

ה ת ו צ א ה  6 :נגד
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חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
(לראש המועצה) דוחים את הישיבה ולא מחוייבים בזמן וההחלטה היא שלך.

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 18:42
ומודיע שהדיון בתקציב המועצה יובא בישיבה הקרובה

רשם הפרוטוקול :אגבאריה עאתקה ,מ .לשכת יו"ר

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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