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 2019יוני  10 שני יום
 מן המניין לא פרוטוקול ישיבת המועצה  

 14:30שעה  2019 ביוני 03, תאריך רביעימיום 
 מקום הישיבה: אולם הישיבות

 
 ראש העיר - פאיז אבו צהבאן משתתפים ה"ה:

 חבר העירייה -  ח'ליל אלטורי   
 חבר העירייה - חסן אלנסאסרה   
 חבר העירייה - טלאל אלקרינאוי   
 חבר העירייה - יוסף אלרומילי   
 חבר העירייה - ד"ר מאזן אבו סיאם   
 חבר העירייה - מאג'ד אבו בלאל   
 חבר העירייה - מוחמד אבו האני   
 חבר העירייה - מחמד אלקרינאוי   
 חבר העירייה - סלימאן אלעתאיקה   
 חבר העירייה - עו"ד סמי סהיבאן   
 חבר העירייה - עודה אבו מדיגם   
 חבר העירייה - עטא אבו מדיע'ם   
 חבר העירייה - ד"ר עלי כתנאני   
 חבר העירייה - עמאר אבו גרארה   
 חבר העירייה -  עלי אלזיאדנה   
 חבר העירייה - פייצל אלהוזייל   
 חבר העירייה - שריף חמאייסה   

 
 מזכיר העירייה - עלי אבו אלחסן  נוכחים ה"ה:

 גזבר העירייה - ראיד אלקרינאוי   
 היועץ המשפטי לעירייה - עו"ד שרון שטיין   
 מבקר העירייה - עאמר אבו האני   
 דובר העירייה -  מרזוק כתנאני   
 חשב מלווה -  דניאל גירון   
 עוזר ראש העיר -  עלי דבסאן   
 מנהל לשכת רה"ע - מוסא אלעוברה   
    
       
התמלול של הישיבה הפרוטוקול ערוך באופן מתומצת ותכליתי,   הערה:

חלק מהפרוטוקול  נערך ע"י "חברת מתורגמים" והינו מהווה
כולל   www.rahat.muni.ilאשר יפורסם באתר העירייה 

 ההקלטה.
 
 
 
 
 
 

http://www.rahat.muni.il/
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 על סדר היום:
 

 .2019דיון בהצעת תקציב העירייה לשנת  .1
 
 

 2019דיון בהצעת תקציב העירייה לשנת  – 1סעיף מס' 
 
 

 פאיז אבו צהבאן:
הצעת התקציב נשלחה לחברים במועד החוקי, וכמוכן נשלחה הצעת  תקציב מתוקנת על פי הערות 

 החברים בנושא הספורט, ומרכז רפואי לילי.
 

ההזמנה, מכתב מופנה לחברי המועצה כדי לקבל מהם, הערות והארות להצעת שלחתי עם 
 התקציב עם התחייבות לתיקון במידה וזה ניתן.

 
 נכון לרגע זה לא התקבלה שום הערה או התייחסות, זה מראה שאתם מסכימים להצעת התקציב.

 
 

 פייצל אלהוזייל:
 זה לא אומר שמסכימים, אם לא התקבלו הערות.

 
 

 ו צהבאן:פאיז אב
 השקט, מסמן על הסכמה.

 
 הדיון  פתוח, ואשמח אם יש הערות לתקציב.

 
 אני בקשתי מהחשב המלווה להשתתף בישיבה על מנת לשמוע חוות דעתו בקשר לתקציב.

 
 

 דניאל גירון:
, למעט שינויים שחלו 2018אני בחנתי את התקציב, הוא לא שונה מהתקציב המאושר לשנת 

 בחינוך וברווחה.
 

 נותר האישור וזה חלקם של חברי העירייה.
 
 

 פאיז אבו צהבאן:
שוב מזכיר לחברי המועצה המכובדים, שיש להבדיל בין השיקולים הפוליטיים לשיקולים 

 הציבוריים.
 

אלף תושבים זכאים לתקציב מאושר בהיקף של  70התקציב חשוב מאוד לתושבי רהט, 
356,765,000 .₪ 

 
מחברי המועצה להצביע בעד הצעת התקציב, ולהמשיך ההתדיינות  השלישיתאני מבקש בפעם 

 בעניין הקואליציה, אישור התקציב לא ימנע המשך ההתדיינות.
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 להצבעה.₪  356,765,000בסך  2019אני מביא הצעת התקציב של שנת 

 
 חברים 9בעד    
 חברים 9נגד     

 נמנעים אין.
 

 פאיז אבו צהבאן:
, ואשמח לקבל 2019ביוני  16עניין התקציב תתקיים ביום ראשון הנני מודיע הישיבה הבאה ב

 הערות להצעה.
 
 
 

 ננעלה הישיבה,       
 14:49:11שעה                                                                       

 
 
 
 

________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                      עלי אבו אלחסן
                                                     ראש העירייה                            מזכיר העירייה

                                             
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 בקר העירייה, מ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
  ------------------------------------------- 

 ההודפס ע"י וינברגר מירי מזכירת מזכיר העיריי

 
 


