פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  3/2019שנערכה
ביום חמישי  10.1.2019בשעה  17:00במועצה
נוכחים מר חוג'יראת ח'אלד – ראש המועצה
מר מחמוד חוג'יראת – חבר מליאת המועצה
מר מחמד חוג'יראת  -חבר מליאת המועצה
מר גדיר רביע – חבר מליאת המועצה
מר חסן גדיר – חבר מליאת המועצה.
מר זידאן חוג'יראת – חבר מליאת המועצה
מר מוהיב חוג'יראת – חבר מליאת המועצה
מר אנור עבדאללה – חבר מליאת המועצה.
מר גדיר סאלח – חבר מליאת המועצה.
מר פתחי חריב – חבר מליאת המועצה
מר עלי חוג'יראת – מבקר המועצה.
עו"ד חוסאם חוג'יראת – יועץ משפטי של המועצה
מר אחמד חוג'יראת – גזבר המועצה
מר חוג'יראת ג'ומעה – מזכיר המועצה
אשור תקציב רגיל :2019
ראש המועצה  :חברי המועצה קבלו הצעת התקציב לפני כשבועיים  ,נערך דיון מקדמי  ,וגם
הבהרות .היום מתכנסים בכדי לדון ולאשר ההצעה .
גדיר רביע :סוקר דרישות וציפיות האזרח/התושב מהמועצה ומהנבחרים  .העקרונות שלנו יהיו
אוזן קשבת לתושב ,שיתוף פעולה ,זכויות ,שיפור שירות ואיכות השירות ,העצמת הישוב,
שקיפות.
ראש המועצה :כן זה חשוב שקיפות  ,יושר ,שיתוף פעולה בין הנבחרים העובדים והתושבים .
יש צורך גם בתגבור כח אדם במועצה בכדי לשפר השירות.
סאלח גדיר :ישבנו עם הגזבר ודרשנו הבהרות של מס' נקודות למשל החינוך שיהיה הסבר
ממנהל המחלקה וגם הרווחה אנחנו צריכים להבין מרכיבי התקציב.
ראש המועצה :יש מרכיבים בחינוך שהוא שכר מורים ,שרתים ,מזכירות ,עוזרות גננות ,סייעות,
שמירה ,עב' קבלניות.
רביע גדיר :יש סעיפים שתוקצבו  00ביצוע  00ואח"כ נמצא בהצעת התקציב.
הגזבר :בשנת  2018חלק מהתקציב הוקפא ויש שינוי ב 2019-התקציב הזה יחודש ע"י משרד
איכות הסביבה ,כחלק מתקציב היחידה והמועצה.
רביע גדיר :מה תפקיד מנהלי מחלקות בהכנת התקציב .
ראש המועצה :בישיבת צוות ביקשתי שמנהלי מחלקות ישתתפו בהכנת התקציב ,ניתן לעשות
עדכון גם במשך השנה.
רביע גדיר :סעיפי ספורט מפוזרים.

ראש המועצה :זה לפי התקציב של כל סעיף .תמיכות למשל מהשוטף ,סעיפים אחרים מסל
תרבות וספורט ,אני מקווה שתהיה קבוצת כדורגל אחת בישוב אנחנו במאמץ להשלים בניית
אולם הספורט עד אפריל.
אני מתכוון שתהיה בישוב בחודש אפריל "אליפות ישראל בקראטה".
אני מקווה שיהיה רכז תרבות וספורט ואז נתפנה לפעילות ספורט ,לגבי תמיכות בקבוצות אין
מקור תקציבי חוץ מהשוטף של המועצה.
רביע גדיר :טורניר רמדאן ,זה מבורך שזה מתוקצב ע"י המועצה ,מניסיון יש צורך להפריד בין
הדורות .בתקציב  20 , 2018אלף  ₪לשנה זאת.
ראש המועצה :אין התנגדות לעלות סכום זה.
אנור עבדאללה :מלגות לסטודנטים יש הרבה שמות ,יש נזקקים ..וסטודנטים אז אולי המשפחות
והסטודנטים יתנדבו במקומות הציבוריים למטרות ציבור.
ראש המועצה :צריך לדאוג לשפר תנאי החלוקה והקריטריונים .
סאלח גדיר :אני דורש הסברים על התקציב בסעיפי החינוך ,המתנ"ס ,והרווחה.
חסן גדיר :מה זה הג"א מקומית ?
הגזבר :סך של  ₪ 134,000ממשרד הפנים ,וזה חובה.
ראש המועצה :ביום ראשון בשעה  9:00נשב במועצה ונתאם עם המחלקות.
חסן גדיר :אני מציע להפעיל שוב המשמר האזרחי.
הצבעה :הוחלט פ"א לאשר תקציב  2019לפי ההצעה המצ"ב ולפי ההערות שהיו  :טורניר
רמדאן לעלות מ 20-אלף  ₪ל 40-אלף .₪
עדכון תקציב רגיל  2018בסך  55745אלף . ₪
סה"כ הצעת תקציב רגיל לשנת  58420 : 2019אלף . ₪
רביע גדיר :הייתי היום בתל אביב בישיבה אצל ניצן מנהל מתקנים ברשות הספורט ,דברנו על
שיפוץ מגרש אימונים ומגרש ספורט.
ראש המועצה :יש יועץ לספורט עם תכנית אב לישוב – איציק בן מלך .אני בדעה להקים מגרשים
שכונתיים חדשים בשכונות נוספות ולהקים מגרש ואולם חדש במתחם הספורט החדש.
פתחי חריב :יש לשמור על השטחים הציבוריים של המועצה.
ראש המועצה :כן בשטחים ציבוריים נקדם מגרשים וגם מבנים.
ובכך הישיבה ננעלה בשעה :17:40
מאושר ע"י
חאלד חוגיראת
ראש המועצה המקומית
ביר אל מכסור

נרשם ע"י :
חוג'יראת ג'מעה
מזכיר המועצה המקומית
ביר אל מכסור

