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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 04/2016
מועצה נבחרת – מעלה עירון שהתקיימה ביום שני בתאריך 15.08.2016
במשרדי המועצה המקומית מעלה עירון -אולם הישיבות
נוכחים:

מר מוסטפא אגבאריה -
מר מרואן אגבאריה -
מר בהג'את ג'בארין -
מר מוחמד חלמי אגבאריה-
מר שאדי ג'בארין -
עו"ד נביל אמארה-

מר פרסאן אגבאריה-
ראש המועצה
סגן ראש המועצה מר מוסטפא אגבאריה (אבו אלשיך)
מר מוחמד אבו אלנסר אגבאריה
חבר מועצה
מר מוחמד מועאד אמארה-
חבר מועצה
מר אבראהים סודקי
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אבראהים קבלאן
מר עאמר אבו בכר-
מר אחמד מחאמיד-
עאתקה אגבאריה

יועץ משפטי
גזבר
מזכיר
מנהלת לשכה

חסרים:
עו"ד מערוף ג'בארין
מר מאהר אגבאריה
מר מחמוד מוסטפא ג'בארין

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מבקר פנים
עוזר יו"ר
חבר מועצה

סדר היום:
 . 1אישור צו ארנונה לשנת .2017
ראש המועצה:

פותח את הישיבה בשעה  ,18:04על סדר היום אישור צו ארנונה לשנת .2017

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

צו הארנונה כולל דברים שצריך לדבר עליה לפני אישורו ויש מדידות נטו.

עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

החשבון כולל המדידות החיצוניות דברים שנפל יש דברים שלא בשימוש  ,סכומים זו החלטת משרד הפנים.

אבראהים סודקי ,חבר מועצה :

למה משרד הפנים שלח לפי תקנון ואי אפשר לשנות??!!!

עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

אתה צריך לשלוח בקשה ולקבל אישור של משרד הפנים

עאמר אבו בכר ,גזבר המועצה:

כל מועצה יש לה צו ארנונה משלה ,שהמועצה הקימה אותו.
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ראש המועצה:

נצביע לצו ארנונה .2017
ליועץ המשפטי ,נבנה צו ארנונה חדש  2018ונגיש למשרד הפנים.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

הצו הזה לא השתנה מזמן ,אני זוכר אותו מהמועצה שהיתה בחדרה והגיע הזמן לשנות אותו.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

צו ארנונה אפשר לשנות ולשלוח למשרד הפנים ,כל שינוי אתה צריך להוכיח ולבקש אישור משרד הפנים.

עו"ד אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

יש וועדות שצריך לקבל החלטות.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

אם אני בונה גגון אני מתחיל לשלם יש צו ארנונה שמחייב אותו לשלם מ  97נמצא ללא שינוי בצו הזה.

מוחמד נסר אגבאריה ,חבר מועצה :

יש לנו בעיה בחברת הגבייה.

אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:

מדובר בצו ארנונה.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

בקשר לגגים ,התשלום לא מוצדק ,יש לנו בעייה עם חברת הגבייה בעיית עיקולים וכו'.

מרואן אגבאריה:

מוחמד אנחנו רוצים לסגור אישור צו הארנונה.

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

שנה שעברה אני הצעתי להפחית את הארנונה כתוצאה מהמצב הכלכלי אצל האנשים ,והיועמ"ש אמר שאי אפשר כי
יש תכנית התייעלות ואם אין התכנית אז יש אפשרות ,ואני רואה שהשנה שיעור הארנונה עלה  ,אני מבקש להפחית
את הארנונה לבקש ממשרד הפנים ולקבל אישור.

בהג'את ג'בארין ,חבר מועצה:

יישובי קו העימות מקבלים סבסוד אנחנו  20מטר רחוקים מהקו.

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

החוק נותן לנו לבקש שינוי והכל בשבל האינטרס של הציבור.

ראש המועצה:

אם לא יאושר צו הארנונה אי אפשר לגבות.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

אתה לא יכול לגבות ארנונה.
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פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

במדינת ישראל דואגים לציבור העניים ,הם חילקו מלגות לפתיחת שנה"ל הלימודית ואנחנו לא עושים כלום.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

המדינה חילקה למשפחות חד הוריות.

אבראהים קבלאן ,יועמ"ש:

כל אדם עני יכול לבקש הנחה.

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

מועצה דבוריה הגישו עתירה לבית המשפט לצו הארנונה .המצב הכלכלי של האנשים לא טוב.

ראש המועצה:

סימנתם את הסעיפים שאתם רוצים לשנות?

פרסאן אגבאריה ,חבר מועצה:

כן סימנתי ,וקראתי את צו הארנונה טוב אוד.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אתם עורכים ישיבות פתאומיות  ,אני מבקש לדחות את אישור צו הארנונה לישיבה אחרת.

מוסטפא אבו אלשיך ,חבר מועצה:

אני ממליץ לשלוח בקשה לשנות את צו הארנונה.

עו"ד נביל אמארה ,חבר מועצה:

(לחברי המועצה) אני ממליץ ,לאינטרס של המועצה להצביע על צו הארנונה ,ונקיים ועדה מחברי המועצה למטרת דיון
בצו הארנונה.

אחמד מחאמיד ,מזכיר המועצה:

אני ממליץ שיתכנסו חברי המועצה וידונו בצו הארנונה.

מוחמד אבו אלנסר ,חבר מועצה:

אנחנו משלמים כמו סביון וסביון מקבלים שירותים מהעירייה.

מרואן אגבאריה ,סגן ראש המועצה:

מי רוצה להיות בוועדה?

אחמד מחאמיד  ,מזכיר המועצה:

לחברי המועצה ,אתם רוצים וועדה או לא??!!!
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לשכת ראש המועצה

הקמת וועדת אדהוק לדיון בצו הארנונה להגשת מסקנות ליועמ"ש המועצה ואחר מכן
תישלח למשרד הפנים לפי החלטת החברים של הוועדה.
הוועדה מורכבת:
 .1מר פרסאן אגבאריה.
 .2מר אבראהים סודקי אבו בכר.
 .3מר מוסטפא אבו אלשיך.
 .4עו"ד נביל אמארה.
 .5מר מוחמד מועאד אמארה.
הצבעה לקיים ועדה מורכבת מחברי המועצה בנושא צו הארנונה ,לשנות ולשלוח בקשה למשרד הפנים.
החלטה מס' 04/2016
חברי המועצה מאשרים פה אחד הקמת וועדה לדון בצו הארנונה.

הצבעה :לצו הארנונה 2017

הצבעה והחלטה 05/2016
חברי המועצה מאשרים פה אחד את צו הארנונה.
אגבאריה מוסטפא אחמד ,ראש המועצה – נועל את הישיבה בשעה 18:29

רשם הפרוטוקול :עאתקה אגבאריה
מנהלת הלשכה

בכבוד

______________
אגבאריה מוסטפא  -ראש המועצה

ר ב,

______________
מחאמיד אחמד  -מזכיר המועצה
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