جملس دير االسد احمللي

מועצה מקומית דיר אל אסד

دير االسد

דיר אל אסד

DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

פרוטוקול מליאה המועצה
ישיבה מן המניין מס 4/2016
מיום 17.4.2016


נוכחים :

דבאח אחמד **********
עו"ד נסר סנעאללאה**
מוסא מוחמד*******
עו"ד עותמאן חאלד ***
אסדי אברהים
מוחמד נעים עומר
עלי חמייד אסדי

ראש מעוצה
חבר וממלא מקום ראש המועצה
חבר ומשנה ליו"ר
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

חברי מועצה נעדרים
עו"ד מונגי סאלחה-חבר
אסדי רבאח -חבר
נמר חוסין -חבר

סדר היום
 .1المصادقة على المحضر السابق-.אושר פה אחד פרוטוקול 32016
מאושר פה אחד

 .2דיווח ראש הרשות בענייני תוכניות מפורטות והרחבת תחום השיפוט
ראש המועצה סוקר את ההתקדמות בתוכניות המפורטות מס  16049,16050,16056,16051,15421ו 19872
ראש המועצה מוסיף שישנה התקדמות ותיקונים לאחר שמיעת ההתנגדויות ברוב התוכניות ,התוכניות בשלב
פרסום סופי למתן תוקף מלבד תוכנית  16051שעדיין יש תיקונים ותוכנית  19872השהועברה לבדיקת שמאי
בשנית.

 .3תב"ר כבישים
אושרו מקודם שני תב"רים לביצוע עבודות כבישים אחד על סך  609אלף  ₪והשני על 1343
אלף  ₪למספר כבישים ביישוב ,קיימת אפשרות לבצוע חלק מהעבודות בכוחות עצמיים על
ידי קניית האספלט ישירות מהמחצבות דבר שיחסוך למועצה לא מעט כסף
המועצה מאשרת את העניין פה אחד.
. 4העלאת אחוז משרת היועץ משפטי
היועץ המשפטי בקש להעלות אחוז משרתו ל ,60%חבר המועצה עו"ד עותמאן מציין שעבודת
היועץ המשפטי לא כוללת טיפול בתיקי הוצל"פ שכנגד המועצה ולא ייצוג בתביעות נגד
הרשות על ידי צד ג ולא תביעות כנגד צד ג ,ואני כיועץ משפטי ביישוב אחר לא מטפל
בעניינים אלו ולדעתי כן מגיע להעלות את אחוז המשרה של עו"ד נעמה לאור הזמן שהוא
משקיע והמאמץ .על העו"ד להתייצב במועצה כל יום ראשון ליום עבודה שלם לייעוץ
לפקידי הרשות וראש הרשות.
מליאת המועצה מאשרת ההעלאה ל  60%כפוף ומיום אישור משרד הפנים.
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.5חוקי עזר היטל כבישים מדרכות ותיעול


חוקקו חוקי עזר בעניינים לעיל פורסמו ברשומות ,נתנה הנחייה למחלקת ההנדסה
והגבייה לחייב בעד כל תוכנית בנייה חדשה.
חלק מחברי המועצה בקשו שוב להתעדכן ולבדוק שוב חוקיות החיובלאחר דיון והערת הגזבר שאי ההפעלה תגרור חיוב אישי לחברי המועצה העניין הוסבר
לחברים והחוקים יופעלו הלכה למעשה באיזורים שבהם קיים תשתיות כבישים ,מדרכות
ותיעול ניקוז באישור שאין תשתית כלשהי לא יחויב הנכס בגין החוק העזר המתייחס
לאותה תשתית.

.6







העסקת יוסף סעד
ראש המועצה מסביר שקיימים פרויקטים שונים בגין חשמל ביישוב ותקועים מזה זמן רב,
החשמלאי במועצה לא מקדם העניינים ,עסוק בתביעות כנגד הרשות במאות אלפי ,₪ואין
שיתוף פעולה עם הנהלת הרשות.
ראש המועצה מוסיף שמצא לנכון למנות לשלושה חודשים מר יוסף סעד הנדסאי חשמל
מהיישוב
לקידום וליווי הפרויקטים.
ראש המועצה סוקר כמה מהמכתבים ששלח לחשמלאי יחיא חוסין ,כולל ממכתב של חבר
המועצה מר עלי חמייד אסדי ,ווסים עומר.
ראש המועצה מבקש מחברי המועצה את דעתם
החלטה :מליאת המועצה מאשרת העסקת יוסף סעד ,עו"ד עותמאן מוסיף שיש לזמן יחיא
לשימוע ולדרוש ממנו דיווח שבועי על עבודתו.

רשם-אסדי יוסף
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