مجلس البعنة المحلي

מועצה מקומית בענה

Bina Local Council

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה
מס'  05/2021מיום 12.04.2021

סוג האסיפה:
יום:

שני

שלא מן המניין
תאריך:

12.04.2021

שעה:

18:00

נוכחים:
1
2
3
4
5
6
7
נעדרו:
1
2
3

מר עלי ח'ליל
מר מוחמד אלמאדי בוכרי
מר מוסטפא חסארמה
מר חנא ח'אזן
מר זיאד תיתי
מר פידאא עאבד
מר אבראהים תיתי

ראש המועצה
סגן ממלא מקום ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

מר אסעד סוואעד
מר מוחיי אלדין עאבד
מר ויסאם עאזר

חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

עו"ד סמואל דכואר
מר ח'אלד חליל
מר מרוואן ג'יריס

היועץ המשפטי של המועצה
ממלא מקום מזכיר המועצה
מהנדס המועצה

משתתפים:

נושאים לדיון

 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 .2אישור תקציב בלתי רגיל – תכנון תוכנית מתאר -ע"ס  - ₪ 200,000מקור כספי-
כספי היטלי השבחה -הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם.
 .3אישור חוקי עזר – חוק עזר אשפה ביתית  ,חוק עזר ניקוז ,חוק עזר סלילת
כבישים.

דיון והחלטות
אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חברי המועצה הנוכחים במלואם מאשרים שקיבלו את פרוטוקול
הישיבה הקודמת ומאשרים שהפרוטוקול משקף נאמנה את אשר היה
בישיבה הקודמת.
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אישור תקציב בלתי רגיל
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חברי המועצה מאשרים תקציב בלתי רגיל – תכנון תוכנית מתאר -ע"ס
 - ₪ 200,000מקור כספי -כספי היטלי השבחה -הוועדה המרחבית
לתכנון ובניה בקעת בית הכרם.
ההצבעה התקבלה על ידי כל חברי המועצה הנוכחים.

עדכון חוקי עזר

ראש המועצה מציע לאשר חקיקת חוקי העזר שלהלן:
( )1חוק עזר אשפה עודפת ,התשפ"א – 2021
( )2חוק עזר לבענה ניקוז ,התשפ"א – 2021
( )3חוק עזר לבענה סלילת כבישים ,התשפ"א – 2021
חברי המועצה הנוכחים מאשרים הצעת ראש המועצה.
חברי המועצה מבקשים כי הפעלת חוקי העזר תבוצע לאחר ביצוע
בדיקה בדבר גובה האשפה העודפת וזהות העסקים שמפיקים אשפה
עודפת.
לגבי חוקי העזר של הניקוז וסלילת הכבישים חברי המועצה מבקשם
שהפעלת חוקי העזר תהיה בשכונות חדשות בלבד ורק לאחר בדיקת
צרכי המועצה וכן צרכי השכונה ואפשרות השגת תקציבים לביצוע
עבודות הפיתוח .במקרים שבהם ניתן להשיג תקציבי פיתוח יש לקחת
את הדברים בחשבון בעת קביעת השתתפות התושבים.

________________________
חתימת גזבר המועצה

_______________________
חתימת ראש המועצה
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