כת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 2/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה בתאריך 25.01.2016
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:

 . 1המשך דיון בתקציב תקציב וקבלת החלטה .2016
ראש המועצה :פותח את הישיבה בשעה  .18:27מבקש מחברי המועצה שכל אחד יקצה לעצמו  5דקות לנמק
מה הטענות שלו לתקציב והוא יקבל תשובות בישיבה הבאה שתיקבע בהמשך.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
אחרי שנדון עם מנהלי המחלקות בנושא התקציב אז נסכם .מבקשים דחיית הישיבה.
ראש המועצה
למה מבקשים לדחות את הישיבה? מה הסיבה לדחייה?
נביל אמארה ,חבר המועצה:
רוצים לדחות את הישיבה כי אנחנו רוצים לשבת עם מנהלי המחלקות ,ואני מדבר בשם של  6חברים שהם:
אני-נביל אמארה ,פרסאן אגבאריה ,מחמוד מוסטפא ג'בארין ,מוחמד מועאד אמארה ובהג'את ג'בארין
ומוחמד נסר אגבאריה.
מוחמד חלמי ,חבר מועצה:

(לנביל אמארה) תקציב המועצה מוגבל ואי אפשר לחרוג מהתקציב המאושר.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
לא מבקשים לחרוג.
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מוחמד חלמי ,חבר מועצה:
העיכוב מיותר ואין צורך לדחות ישיבות.
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
אני רציתי שהישיבה תהיה עם מנהלי המחלקות לדון יחד בתקציב .היה אמור שהחברים שהתנגדו (בישיבה
הקודמת) ע ל התקציב לשבת יחד ,אבל לצערי לא קרה ,רצינו שיהיה שינוי ,התקיימו  4ישיבות והוזמנתם
ולא הופעתם ,היינו יכולים יחד לדון מזמן בתקציב ולאשר אותו .אני לא רוצה להופיע לישיבות סתם ולחזור
הביתה עקב אי הופעת חלק מהחברים לדיון בתקציב.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:

לפני שדנו בתקציב ,היינו יכולים לשבת עם מנהלי המחלקות ולדון על כל סעיף וסעיף ולא להזמין
לישיבה לאישור תקציב ללא פירוט והסבר ,היינו חייבים לשבת עם מנהלי המחלקות.

מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
ניירת התקציב הועברה לחברי המועצה לפני חודש לעיין ולדון ,הוזמנתם ל 4 -ישיבות להבהרות בתקציב
והופיעו רק  5חברים והישיבה לא היתה מתקיימת .לטובת הציבור היינו יכולים לדון יחד (כל החברים) אבל,
כל אחד יש לו את התירוצים שלו לאי הופעתו לישיבה ,לכן היום נמצאים כאן לישיבת התקציב.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
אני מבקש כשאתם מזמינים תכתבו אישור תקציב ולא לשחק במילים ולכתוב דיון.
מוחמד חלמי ,חבר מועצה:
(לנביל אמארה) כתוב דיון והחלטה.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
ישבנו עם אבו אוסאמה וסגרנו.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
(פונה למוסטפא אבו אלשיך) אתה טוען שהוזמנו לישיבה  4פעמים ,אני פעם אחת הוזמנתי .אתה עברת על
התקציב? היה לך הערות על התקציב?
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
כן עברתי והיה לי שאלות וקיבלתי תשובות מראש המועצה ,לו היית בישיבה היית יודע בדיוק מה השאלות
ומה ההבהרות.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
(לחברי המועצה) בואו ניקח מה שהוא למד מהתקציב .האם הערת על החריגות של התקציב? ראית שיש
חריגה בשכר של ראש המועצה וסגנו? או אתה לא יודע לענות?
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
(עונה לבהג'את) ההערות אצל הגזבר.
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בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
אני צריך ללמוד את התקציב ולתת הערות ולא להצביע על התקציב תוהו ובוהו.
תאופיק רפאעיה ,חבר המועצה:
אני מחזק את הדעה של מוסטפא אבו אלשיך .צריך לעבוד לאינטרס הכללי ,כבר חודשיים ואנחנו בנושא
הזה לא מופיעים בישיבות ולא דנים( .לבהג'את) כל חבר רואה מנקודת המבט שלו לאיזה עניין הוא חודר
בתקציב  ,אני אישית התעניינתי בסעיפים ,שאלתי וקיבלתי תשובות .היום אני רוצה תושבה בקשר
להשלמת הבנייה בבית ספר מקיף מושירפה  12מליון שקל אושר לתכנון וזה הועבר למועצה במקום שיועבר
למתכנן.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
בקשר לתקציב שבועיים ואנחנו עובדים מול מנהלי המחלקות וכל מנהל העביר את התקציב שלו ותיאמנו
אותו לפיו .למה לא ישבתם עם המנהלים מזמן?
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
ביקשנו לשבת אתם.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
אנחנו סוף החודש ויום אחרון להגשת התקציב הוא .31/03
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
לא ,היום האחרון הוא .28/02
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
(למרואן) אתה מבין בתקציב ,תקציב הסעת תלמידים בחריגה ,איך מאשרים דברים וחורגים בצורה בלתי
רגילה?

חברי המועצה מדברים יחד ופונים לבהג'את שזה לא הנושא עכשיו ולא לכנס לנושא ההסעות.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
יש לי תשובה אבל חבריך לא רוצים לכנס לזה.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
מבקשים הבהרות על כל דבר.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
(לראש המועצה) תענה לו.
ראש המועצה
אני נותן תשובה יודעים על התקציב של ביה"ס עם התוספות של התכנון ,המהנדס רצה להכניס את התכנון
עם הקבלן אבל העברנו את זה למועצה ,התקציב לא עלה סתם ,הוסיפו תכנון וכל שקל יש לו מקום.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
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אני מסכים ,מגישים תב"ר למכרזים כל תב"ר לכביש לבית ספר מגיע 12ל -מליון למה לא בודקים לפני זה
בכדי לא לכנס לחריגה .לפי דעתי צריך לפסול את המכרז.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
המתכנן עשה צעד לא טוב ,הוא הכניס את התכנון למכרז שיהיה על חשבון הקבלן שישלם במזומן ,למרות
שלא היה מופיע בפרסום המכרז .הקבלן לא הסכים ,הוא אמר שאני משלם לפי חשבונית או מחזיר למועצה
והמועצה תשלם האם אתה כקבלן מוכן?
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
אני לא מוכן .אני מבקש את החוזה .ולמה התכנון לא נרשם במכרז ,למה ראג'ב הכניס אותו לחוזה? אני
יכול להגיד שאתה כמועצה תשלם מתקציב המועצה השוטף.
מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:
זה תב"ר.
מחמוד מוסטפא ג'בארין ,חבר מועצה:
למה לא להכניס אותו עם התכנון? זכותי לדעת .ומה עם עמלת המהנדס והמתכנן.
ראש המועצה:
העמלה היא .5%
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
למה ראג'ב מכין את החוזה?
חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
כי החוזה צריך להיערך מקצועית בהנדסה ,אני כיועץ משפטי עובר עליו.
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
כשעברת על החוזה ועברת על הכל לא שמת לב? אנחנו עשינו מכרז לבית ספר ולא על תכנון ,רשום שהמתכנן
יקבל מהקבלן.
חוסין אגבאריה ,יועץ משפטי:
זה היה מזמן ולא זוכר.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
מוסטפא אבו אלשיך אמר שהיו  5ישיבות ,אני הוזמנתי רק לישיבה אחת.
ראש המועצה:
קיבלתם הזמנה פורמאלית מפורטת להזמנה לאישור התקציב ,בנוסף היה רשום גם בהזמנה שכל חבר
מועצה מבקש הסבר לתקציב מוזמן לבוא למועצה יום א,ב ו-ג משעה  18:00ואילך.
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בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
טוען שהיה  5ישיבות .הוזמנתי פעם אחת .שאלה?
ראש המועצה:
לא דנים בסעיפים ואין שאלות כי יצאה הזמנה והיה דיון תקציב לפני הישיבה הרשמית .ישבתם עם עאמר
הגזבר .עכשיו הכל מבולגן .רוצים דחייה תצביעו על דחיית הישיבה.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
ישבנו והיה לנו דרישות ,אתה הבטחת לחזור אלינו ולתת תשובה ,אבל לא חזרת .היה התנגדות לתב"רים,
חתמנו על תוכנית התייעלות ונכנסנו לחריגה.
ראש המועצה:
עניתי לך.
מוסטפא אבו אלשיך אגבאריה ,חבר מועצה:
(לראש המועצה) אתה אמרת שהם שהם ישבו ,תציגו את הבקשות שלכם על השולחן (לחברי האופוזיציה).

חברי המועצה דנים יחד ומתווכחים.
נביל אמארה ,חבר המועצה:
מבקשים דחיית הישיבה.
בהג'את ג'בארין ,חבר המועצה:
למה הנהלת המועצה לא מקיימת את ההבטחות שסוכמו בישיבות?
ראש המועצה:
(לפרסאן) קואליציה מקיר לקיר ולא הצבעתם ,נתתי לך תשובה במקום.
פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:
אמרתי לך תחשוב ותן לי תשובה אחר כך.
ראש המועצה:
לא צריך חשיבה לכן נתתי לך תשובה במקום.
מי בעד ,ומי נגד דחיית הישיבה?
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הצבעה:
החלטה :01/2016

חברי המועצה מצביעים על דחיית הישיבה של המליאה שלא מן המניין מספר .02/2016

בעד דחייה :נביל אמארה ,פרסאן אגבאריה ,מוחמד מועאד אמארה ,בהג'את ג'בארין ומחמוד מוסטפא
ג'בארין.
נגד דחיית הישיבה :ראש המועצה ,מרואן אגבאריה ,מוסטפא אבו אלשיך ,מוחמד חלמי אגבאריה,
שאדי ג'בארין ותאופיק רפאעיה.
נמנע :מוחמד נסר אגבאריה.
ראש המועצה:
עכשיו נעבור לאישור תקציב המועצה.2016

ראש המועצה מעמיד את סעיף תקציב המועצה  2016להצבעה.

הצבעה:
החלטה :02/2016

חברי המועצה מצביעים על תקציב המועצה .2016

בעד :ראש המועצה ,מרואן אגבאריה ,מוסטפא אבו אלשיך ,מוחמד חלמי אגבאריה ,שאדי ג'בארין ומוחמד
נסר אגבאריה ותאופיק רפאעיה.
נגד :נביל אמארה ,פרסאן אגבאריה ,מוחמד מועאד אמארה ,בהג'את ג'בארין ומחמוד מוסטפא ג'בארין.

התוצאה :חברי המועצה הצביעו ברוב קולות לאישור תקציב המועצה .2016

אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 18:56
רשם הפרוטוקול :אגבאריה עאתקה ,מ .לשכת יו"ר
בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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