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24/06/2019  

  04/2019                                                                                                     ישיבה לא מן המניין 

 

בשעה  24/06/2019ביום ב'  4/2019המועצה המקומית שעב כינסה ישיבה שלא מן המניין מס' 
 במשרדי המועצה. 3019

 מוד בוקאעי, ראש המועצהנוכחים: מר מח

עומר אבו דעוף, מועתסם חטיב, מוחמד שחאדה, מוסא חמיד, ופיק פאעור,  חברי המועצה ה"ה:
 נהאד זעיר, עווד עבד אלחלים.

 חסן שקור, סעיד עבד אלרחמאן. נעדרים ה"ה:

 של המועצה עו"ד עסאם ח'טיב, היועמ"ש משתתפים:

 פניםמר מופיד גנטוס, מבקר                    

 מר אוסאמה דהאמשה, מח' גזברות                  

 מר שלמה בן חיים, נציג חב' הגבייה                 

 על סדר היום:

 . 2020אישור צו הארנונה לשנת  (1

פתח את הישיבה מר מחמוד  מאחר והתקיים מניין חוקי, החלו חברי המועצה בדיון. 
ר: זו היא ישיבה שלא מן המניין מס' בוקאעי, ראש המועצה בברכו את הנוכחים ואמ

 .2020אישור צו הארנונה לשנת , על סדר היום: 04/2019

על הרשות המקומית לאשר המועצה שעפ"י הנחיות משרד הפנים תיי חברי יידוע לעמ
לקח נ 2020עת הכנת צו הארנונה לשנת . 01/07/2019עד  2020את צו הארנונה לשנת 

נקבע ע"י משרד פנים באשר לכל הסיווגים ביחס לשנה בחשבון את שיעור העדכון כפי ש
. אני מבקש ממר שלמה בן חיים לתת לנו סקירה מקיפה באשר 2.58%הקודמת שהינו 

 .2020לצו הארנונה לשנת 

כלול עלייה י, 2020עפ"י הנחיות משרד הפנים, צו הארנונה לשנת  מר שלמה בן חיים:
. 2019ביחס לשנת  2.58%לכלל הסיווגים המפורטים בו בשיעור של בתעריפי הארנונה 

העלאה זו מתחייבת עפ"י חוק אי אפשר להטיל פחות מזה אך ניתן להטיל יותר מהאחוז 
 הנ"ל.
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, השיב לשאילות חברי 2020מר שלמה נתן סקירה מקיפה באשר לצו הארנונה לשנת  •
 .בנושא המועצה

 

 מר מחמוד בוקאעי, ראש המועצה:

, אני מבקש את אישור 2020אחר ששמענו את הסקירה המקיפה באשר לצו הארנונה לשנת ל
 עמיתיי חברי המועצה לצו.

 מחמוד בוקאעי, מוחמד שחאדה, עומר אבו דעוף, נהאד זעיר, ופיק פאעור. :  בעד ההצעה ה"ה

 עווד עבד אלחלים, מוסא חמיד. נגד ההצעה ה"ה:

 מר מועתסם חטיב. נמנעים:

 אושר. 2020הארנונה לשנת  צו החלטה:

 

 

 2520הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

--------------------------                                                       ------------------------ 

 בוקאעיסאלח פארס                                                                         מחמוד       

 מזכיר המועצה                                                                         ראש המועצה        

 

 


