פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המנין 5/18
מליאת המועצה המקומית אעבלין התכנסו לישיבתה לא מן המנין 5/18היום יום שבת
 12.1.2019בשעה  11:00עפ"י הזמנה שנשלחה מראש מיום . 18.12.2018
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מאמון אלשיח' אחמד – ראש המועצה
ג'וני חאג' – סגן מ"מ ראש המועצה
סוהיל קסום – סגן ראש המועצה
נאיףרסלאן– סדן ראש המועצה
יוסף גרגורה – חבר
ד"ר מוחמד חטיב – חבר
יוסף עותמאן– חבר
יוסף יעקוב – חבר
חוסיןנג'מי– חבר
 .חאלד ג'זאוי -חבר
.פוזעותמאן עבדי – חבר

נעדרו  :מר אליאס פרעוני – חבר
השתתפו :
 .1אמיר חביב – מזכיר המועצה  -2באסם עואד– גזבר המועצה
-3לואי אעלימי– רו"ח המועצה  -4רשף חן – יועץ משפטי
-5רנא ח'ורי– יועצת  -6עמאדגזאוי– מבקר פנים
 -7סעיד ח'טיב–מנהל הארנונה  .וקהל רחב מהתושבים של הכפר .
נושא  :אישור תקציב המועצה לשנת  2019מעדכנת ומאושרת .
ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 11:10
ראש המועצה מבקש להביא את תקציב המועצה לאישור המליאה ומבקש מהגזבר להציג אותו
באסם עואד  :התקציב התעקב בגלל הבחירות
הכנסות  68,226,000ש,ח לעומת הוצאת בסך  , 68,226,000הגזבר מפרט את סעיפי המסגרת .
ארנונה עצמית חינוך עצמית אחר  ,הכנסות עצמיות  ,מ .חינוך  .משרד רווחה  ,תקבולים
ממשלתיים  .מענק איזון מענקים אחרים .

בעניין הכנסות עצמית זה מופיע בסוף התקציב המפורט וכוללת אגרות  ,היטלים ,
חתיבתתוכנית בסך  3,450,25ש"ח הגזבר המשיך בעניין שאר מרכיבי התקציב בהכנסות :מ.
חינוך  ,מ .רו7וחה .
סעיף הנחות בארנונה  ₪ 4,700,000זו סעיף בהכנסות ובהוצאות ,ובנוסף מענק מותנה בגבייה ..
הוצאות :
שכר כללי . ₪ 14,507,000
פעולות כלליות – כל הפעולות הותיקות ₪ 10,993,000
שכר חינוך – ₪ 18,030,000
רווחה שכר ₪ 1,930,000
פעולות

₪ 5,730,000

פירעון מלוות – החזר הלוואות 2,150,000
הוראת מימון – ₪ 180,000
הנחות בארנונה – 4,700,000
כל הסעיפים נמצאת בתוך התקציב המפורט ויכולים לשאול ולברר על כל פרט .
פוז עותמאן עביד :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

למה אין דו"ח מפורט .
למה ביצוע תקציב 2018
מענק מותנה ? מה זה ?
הוצאות –שכר כללי משר כללי משרת  42.4מהסך.
שכר חינוך –  132.03מי אלה התקנים .
פעולת חברה ) ספורט( .

באסם עואד :את שואלת לגבי דו"ח כספי ל  2018או לתקציב ?  ,כי דו"ח כספי לא יהיה
מוכן עד לאישור משרד הפנים לאחר ששולחים מבקר לכאן למועצה ובודק את הדו"ח ואז
יהיה לגבי התקציב זה מפורט בחומר שיש לך .
פוז עביד  :סך הכל לתרבות וספורט ? למה התקציב הופחת ?.
לואי אעלימי  :להפך הוספנו כ'  ₪ 600,000לסעיף האם את שואלת לביצוע בפועל ..
פוזעותמאן : :בעניין השתלמויות ראש המועצה למה . ₪ 50,000
ראש המועצה  :זה אנחנו קובעים .
פוז עותמאן :סעיף ח' – 1הוצאות שונות למועצה מה  70,000ש"ל נא לפרט ?
ראש המועצה  :יש כל מיני דברים שקורים כמו חדר כמאללמשל וכ' צריך תיקונים וכו' .
פוז  :שכר יועצת ראש מועצה  ,יש  ₪ 300,000למי זה ?

ראש המועצה  :יועצת רק אחת ..
פוז  :בענין שכר ניקוי אני יודעת שיש  2למה יש  3מי השלישי ?
ראש המועצה  :זוהיר  ,זיאד עותמאן וסאלח סואעד ..
פוז : :מלגות לסטודנטים  ,מקווה שנוסיף השתתפות ותרומות ספורט  ,למה בוטל ?
ד"ר לואי  :יש תקציב בסך . ₪ 300,000
ראש המועצה  :אני מקווה שיהיו לנו מענקים והכנסות יותר וכך נוכל להוסיף לא סוד
השנההיתה ירידה בגביית הארנונה והנה מול כולם  ,אני לא נתתי שום הוראה להנחות  ,צריך
לצאת לעניין הזה בצורה יסודית כולל עדכון שטחים .
מכאן אני פונה לכל החברים לתת כתף בענין הארנונה וגבית הארנונה להסביר זאת לתושבים .
ד"ר לואי אעלימי  :המענק המותנה ב  3מיליון  ₪מיועד לענין זה ולא צבוע .
פוזעותמאן :פעילות מתנ"ס סע'  215ב  2019יש  115,000בנוסף הפעלת נחוגים היה ב . 2018
לואי אעלימי  :בהתאם לביצוע בפועל.
פוז עביד  :התקציב שלא מנוצל מה עושים בו ?
ראש המועצה  :מופנה לתחומים אחרים .
לואי אעלימי  :בנוסף צריך לשם לב לעניין הגבייה שלא היתה מלאה .
ראש המועצה  :ענין הירידה לא היה צריך לקרות  ,אני דואג אישית לעניין והשנה הגיע ל 75%
בקושי למרות  6שנים הגענו לכמעט  83%למט .. 87%
פוזעותמאן :פעולת מרכז עוצמה למה לא מנוצלת ?
לואי אעלימי  :תקציב הרווחה מנוהל ע"י הרווחה בעצמה .
פוז  :רשות למלחמה בסמים.
לואי  :רווחה לא משתתף .
פוזעותמאן :בעניין התרומות אפשר להוסיף עוד תקציב .
ראש המועצה  :תציעי מאיפה נביא ?
פוזעותמאן  :זה לא תפקידי!!!
ראש המועצה :למה לא תפקידך ? הרי כולם עמותות פרטיות וגובים כסף מההורים והמועצה
מתחזקת את המתקנים במיליוני שקלים .
אני מציע לך לטפל בכל עמותות הכדורסל והכדורגל ולנסות לאגם זאת תחת המועצה אם
תצליחי בבקשה ובאים לכאן לממן להן מים למגרשים כל חודשים  33,000חוץ מאחזקה ,שזרוע
,חשמל  ,תשתית ,שומרים .

יש רשויות לא היה להם כסף לבצע את מגרשי האימונים שחב"ק ומגרש השני ושילמנו כ 3
מיליון  ₪השתתפות בנוסף לעניין שינוי הקרקע למתקני ספורט  .עלות הכנת תוכנית מפורטת
מפורט לשינו הייעוד לבד ב . ₪ 200,000
פוז  :מודה על ההסבר היה לי חסר לשמוע  ,אני בעד הצעות לפי קריטריונים ..
שכר מחלקת מים – משרה אחת – מי זה ? מבצעים התחשבנות עם התאגיד.
לואי  :השתתפות עם התאגידים .
פוז :מציע  0.5משרה ליועצת למעמד האשה.
ראש המועצה  :יש  0.25הצעתי את המשרה לעובדי המועצה מס' פעמים ואף אחת לא הסכימה
.
פוז  :ענין איכות הסביבה  ,אנטנות ,פסולת בניין  ,האם נעשה משהו בעניין ?
לואי  :איכות הסביבה  ,יש מענקים מיוחדים .
באסם  :נותנים תקציב ייעודי לפרוייקטים .
פוז  :עניין 700יחידות הדיור .
ראש המועצה  :זה לא תקציב .
פוז  :אני בעד התקציב לכן מציעה להגדיל תקציב החינוך  ,איכות הסביבה והסטודנטים.
ראשהמועצה  :הסברתי לך את מדברת סיסמאות  ,אפילו בתקציב הרווחה המועצה משתתפת
ב  , %30השאלה מאיפה ?
פוז :אלה השאלות שהיו לי  .פונים למר חאלד גזאוי אם יש לו שאלה
חאלד גזאוי  :לא אין שאלות .
תקציב המועצה לשנת  2019המפורט ובסך  ₪ 68,556,000הובא להצבעה .
בעד  :כולם מלבד חאלד גזאוי ופוז עותמאן עביד
נמנע  .1 :פוז עותמאן עביד .2חאלד גזאוי .
נגד :אין
תקציב המועצה המפורט לשנת  2019אושר ברב קולות .
ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 12:08

רשם
אמיר חביב -מזכיר המועצה

