ישיבת מספר 202/24
חברי המועצה המקומית בסמת טבעון התכנסו לישיבה מס  202/24ביום חמישי  2122222/22בשעה
20://בחדר הישיבות בבנין המועצה המקומית בסמת טבעון2
נוכחים :
מר מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן ראש המועצה
מר אמיר חילף  -חבר
מר עבד אלעזיז סעדי -חבר
מר יוסף זבידאת  -חבר
פואד חילף  -חבר
מר עטייה זבידאת – גזבר המועצה
מר סלימאן סעדי – היועץ המשפטי למועצה

נעדרים:
מר מחמד זבידאת – חבר
מר טאהא סעדי -חבר
מר אחמד רחיבי – חבר

על סדר היום :

 .2אשור תבר"ים
א2
ב2
ג2
ד2

ת2ב2ר 2בסך  20///0///פיתוח בשכונת זבידאת
ת2ב2ר  22/1מאושר על  21/2///והמועצה היום מאשרת ת2ב2ר סך  ₪ 1/2///בגין אותו
פרויקט2
תקציב שיפוץ מחלקת רווחה בסך של  ₪ 612/1ממשרד הרווחה בהשתתפות הרשות בסך
2222/1
ת2ב2ר 2בסך של  2 ₪ 201///הועדה המקומית משתתפת בסך של ₪ 26/2///
והשתתפות המועצה  ₪ 21///לצורך רכישת רכב אשר ישמש ראש המועצה (רכישת הרכב
הינה בהתאם לחוק) 2

החלטה  :חברי המועצה אשרו פה אחד את התקציבים הנ"ל .

 .2אשור צו מסים לשנת 2/24
גזבר המועצה קרא בפני חברי המועצה צו המיסים לפי הנחיות משרד הפנים  2הועלו התשלומים
2 222%

החלטה :
מאשרים צו המסים לשנת  2/24בכפוף לכך כי שיעור ההנחה למשלמים מראש יועמד על 1 %
22למשלמים במלואה קבלו הנחה כנ"ל עד 2 2/2/22/24
מר עבד אלעזיז מבקש לשלח לתושבים הודעה הממקדת שיעור ההנחה למשלמים מראש והמועד
להגשת השגה  0ערר2
למען הסר ספק יצוין ויובהר כי חדרי מדרגות ומרפסות לא יחויבו בהיטל ארנונה 2
למרות שעניין הארכת המועד להגשת בקשות להנחה בתשלום ארנונה לא הובאה ולא צוינה על סדר
היום לישיבת המועצה הקבועה להיום אין לנו התנגדות לדן בה כבר עתה ולקבל החלטה בנדון2
החלטה :
מוארך המועד להגשת בקשות להנחה מארנונה בגין השנים  2/22 – 2/22עד ליום 2 212/22/24

אשור פרוטוקול ועדת ערר מס' /402/20
בהמלצת היועץ המשפטי של המועצה הרינו לאשר את תוכן ההחלטות שנתקבלו ההשגות נשוא
החלטה יוממשו בכפוף להסדרת ליתרת החוב תוך  2/יום מקבלת הודעה מהמועצה אודות אותה
החלטה 2
הישיבה ננעלה בשעה . 23:01

____________________
מזכירת המועצה

____________________
יו"ר המועצה

