פרוטוקול ישיבה מספר 5102/6
חברי המועצה התכנסו בחדר הישיבות בבנין המועצה המקומית בסמת טבעון ביום ראשון 11/1/1/11
בשעה . 10://
נוכחים :
מר מוניר זבידאת – יו,ר המועצה
מר נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
מר יוסף זבידאת – חבר
מר טאהא סעדי  -חבר
מר מחמד זבידאת – חבר
מר פיראס סעדי – היועץ המשפטי למועצה
מר עטייה זבידאת – גזבר המועצה
מר פואד חילף – חבר
נעדרים :
מר אמיר חילף
מר עבד אלעזיז סעדי
מר אחמד רחיבי

על סדר היום :
ראש המועצה פתח הישיבה  ,וקרא סדר היום :
 ./היטל ארנונה לשנת 02/6
חברי המועצה החליטו פה אחד היטל הארנונה לשת הכספים  1/11לפי תעריפי שנת  1/12בתוספת המדד.
כמו כן אושר ביטול סעיף ( )11ויוגדר כבנינים ומתקנים שלא פורטו במקום אחר .
החבר טאהא סעדי  :אין אזור תעשיה וכל העסקים והמוסכים מציע לחייב בשיעור ארנונה למגורים . .
העניין יבדק ע"י היועץ המשפטי למועצה אם יש אפשרות להוריד מחיר בסעיף מלאכה ומוסכים .
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מגמת פרויקט טוב  /חשמל
בטיחות בדרכים –
תכנון מפורט לזבידאת מערב
טוטו וינר – השלמת מגרש כדורגל
טיפול בפרט – חינוך
השלמת עבודות כבישים חילף – שיקום שכונות
שלוחת מתנ"ס
איכות הסביבה – פעילות בי"ס חילף ומתנ"ס
ציוד מדעים לבתי ספר –
הצטיידות – משרד השיכון –
הקמת ושיפוץ מתקני ספורט -
תמיכה תקציבית להקמת ולשיפוץ מתקני ספורט
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טאהא סעדי  :בקשר לתקציב ביטוח ישנם עבודות בנית קיר וסלילה ברחובות בשכונת סעדיה .
מבקש לכלול אותם בתקציבי הביטוח .
החלטה  :חברי המועצה אשרו פה אחד התברי"ם.
 .3אשור יציאה לפנסיה (עובדי ה מועצה )
במסגרת תוכנית ההבראה לעידוד עובדים ליציאה לפנסיה ,העובדת בסמה זבידאת מנהלת
מחלקת גביה והעובד אחמד זבידאת.
מוראד סעדי תנאי פרישה ע"פ חוזר המנכ"ל . 1/ 80
חברי המועצה אשרו פה אחד יציאת עובדי המועצה הנ"ל לפנסיה .
שונות
ראש המועצה עדכן חברי המועצה
-

תכונית מתאר גבעת קושט  -המועצה קיבלתי הרשאה באמצעות מנהל מקרקעי
ישראל,הצוות החל בתכנון הגבעה.
צוות תוכנית מתאר לישוב -הצוות החל בהכנת התוכנית במימון מינהל התכנון במשרד
הפנים.
חיבורי ביוב  -התאגיד החל בחיבור הישוב למערכת ביוב מרכזי  ,החל  /1./1.1/11חל שנוי
בתעריף החיוב .ע"פ סיכום עם מנהל התאגיד כל מי ששילם יערך חשבון מחדש.
תכנון מפורט לתשתיות  -באמצעות משרד השיכון ,חילף מזרח  +חילף צ פון מערב ,סעדיה
ושכונת יסמין.
הסתיימה הישיבה בשעה  /0:22בערב.
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יו"ר המועצה

מזכירת המועצה

