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בסמת טבעון5

נוכחים :
מוניר זבידאת – יו"ר המועצה
נאדר חילף – סגן יו"ר המועצה
טאהא סעדי – חבר
עבד אלעזיז סעדי – חבר
פואד חילף – חבר
עטייה זבידאת – גזבר המועצה
פיראס סעדיה – יועץ משפטי
נעדרים :
יוסף זבידאת – חבר
אמיר חילף  -חבר
אחמד רחיבי  -חבר
מוחמד זבידאת  -חבר
על סדר היום :
 57ארנונה – ( 270מדידות)
 52מנוי מנהל ארנונה
 53שונות
מוניר יו"ר :
נותן סקירה הנוגעת לחובות מסופקים במיוחד בנוגע ליצירתם ובמיוחד היותם קשורים לשכונת חילף,
בשנים הראשונות לצירופה לבסמת טבעון 5
מסביר על הרצון לעזור לתושבים ומצד שני מבהיר את המחויבות החוקית והשמירה על החוק והסיכון

ספואן מחברת הגביה :
התחיל הליך של בדיקת חובות מסופקים  ,בשלב ראשון הוגשו בקשות של  30תושבים( ) ₪ 2//,///ויש
אישור עקרוני ממשרד הפנים 5

החלטה :
א 5אישור מחיקת חובות מסופקים עד יום 205/25/2
ב 5אישור מחיקת חובות רגלים שנוצרו עד  205/25/2לפי חוזר מנכ"ל 50072
ג 5מאשרים פרוטוקולי ועדת הנחות שאושרו בועדת הנחות וזאת ע"פי חוק שניתנה ע,י משרד רם –
מחמד פארס
אושר ע"י כל החברים הנוכחים 5
ד 5תפורסם הודעה לפיה כל תושב שיש לו טענות תשלום נגד ביצורית ואמת (אבו טארק ) מתבקש
להמציא ראיה המוכיחות תשלום תוך  0/יום מיום פרסום ההודעה 5
אושר ע"י כל הנוכחים .
 52מדידות :
מוניר  :נערך סקר נכסים מטעם משרד הפנים הוחלט כי השטחים הבאים פטורים מתשלום ארנונה:
א5
ב5
ג5
ד5
ה5
ו5

מקלט  0ממ"ד
מרפסת בין אם מקורה או לא מקורה
מרפסת בין אם מקורה או לא מקורה
מחסן פרטי
חנייה
מהלך מדרגות פנימי או חיצוני י ( לא כולל קוטז" )
אושר ע"י כל הנוכחים .

 53כל שכונת אבו נופל שנמצאו מחוץ לתחום השיפוט של המועצה בכפוף לאישור מהנדס המועצה תהיה
פטורה מתשלום ארנונה עד ליום צירופם לתחום השיפוט 5
אושר ע"י כל הנוכחים .
 .0מנוי מנהל ארנונה
הוחלט למנות עלי מחמוד ארחייבי כמנהל ארנונה – בכפוף לאישור משרד הפנים 5
 .7שונות :
א 5נציג בתאגיד המים = בתאגיד מבקשים שמות של שני נציגים :
מציעים  :זיאד סעדי  ,איברהים זבידאת
הישיבה ננעלה בשעה /0:22
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