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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 01/4102
שהתקיימה בתאריך  4/01/02במשרדי המועצה

משתתפים:
מרדכי (מוצי) דהמן
גבי פלקסר ,אפי מושקטו
ניב כהן,
סוזי שליו
חיים לוי ,גבי שטרית

-

ראש המועצה
קליה
אלמוג
בית הערבה
מצפה שלם

חסרים:
הילה ברקי ,יניב בן זקן ,צחי רביב ,מיכל ראב.
נוכחים:
דנון יצחק ,סימה אילוז ,דוד בלאו
להלן סדר יום לישיבה:
 .1אינפורמציה.
 .2אישור פרוטוקול .4102
 .3אישור תברי"ם.
 .4מינוי סגן לא בשכר לראש המועצה.
 .5חוק עזר למגילות היטל ואגרת ביוב תשע"ד .4702
 .6שונות.
.1

אינפורמציה

אירוע חגיגות ה 21-למגילות
א.
יש צוותי עבודה שמכינים את התכנים של האירוע ,האירוע מתוכנן ב .4.00.02-מדובר בהפקה
גדולה בה יקחו חלק גם תושבי המועצה וגם חבורת הזמר מגילות.
תקציב 4102
ב.
תקציב המדינה לשנת  4702אמור לקבל אישור בימים הקרובים ,נכון להיום יש חוסר וודאות רב בכל
הנוגע לתקציב המועצה לשנת .4702
יש פעילות בתברי"ם אצלנו בעיקר של החטיבה להתיישבות שטרם יצאה אל הפועל בשל עיכובים
שהיו בוועדת הכספים של הכנסת בשל מחלוקת ואי הסכמות בין המפלגות על אישור תקציב
המדינה לשנת ( .4702בעיקר סביב נושא הדיור).
החטיבה להתיישבות
ג.
נעשה טיפול בחובות היישובים לחטיבה להתיישבות .בכוונת החטיבה להתיישבות להתחיל לגבות את
החובות מהיישובים ולהפנות חלק מגביה זו לפיתוח היישובים.
חזון חינוכי
ד.
עבודת הצוות הסתיימה תתקיים ישיבה מסכמת להצגת החזון שגובש ע"י הצוות שעסק במלאכה.
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ה .אתר הטבילה
מוצי עדכן כי אנו ממתינים לאישור לבצע את מרכז המבקרים קרוב לקו המים
של הירדן.
אישור פרוטוקול 9/4102
.2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול .414702
.3

אישור תבר"ים.

א .תב"ר 020

פרויקט" מצילה" (פרויקט למניעת פשיעה בקרב בני נוער )
 ₪ 010111מענק המשרד לבטחון פנים.
תב"ר  020מאושר פה אחד.

ב .תב"ר 024

בטיחות בדרכים .4102
₪ 310111
 ₪ 400111מענק הרשות לבטיחות בדרכים.
 ₪ 90111העברה מהקרן לעבודות פיתוח.
תב"ר  024מאושר פה אחד.

ג .תב"ר 02

מבנה פיס לשירותי רווחה וקהילה .
הגדלת התב"ר ב ₪ 210111-מענק מפעל הפיס.
סכום התב"ר לאחר ההגדלה .₪ 0032403,2
תב"ר  02כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

החלטה:

החלטה:

החלטה:

 .2מינוי סגן לא בשכר לראש המועצה
מוצי הציג שסוגיית סגן לראש המועצה הינה חובה ע"פ צו המועצות האזוריות.
מוצי הציע למנות את גבי פלקסר כסגן ראש המועצה( .גבי הוא חבר מליאת המועצה הוותיק
ביותר מבין חברי המועצה).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מר גבי פלקסר כסגן ראש המועצה
(לא בשכר).
 .2חוק עזר ביוב למגילות ים המלח היטל ואגרה התשע"ד 4102
חוק העזר הוצג בעבר לחברי המליאה ונערך דיון במרכיבי חוק העזר לרבות התחשיבים של
ההיטל ואגרת הביוב .חוק העזר בצירוף לדיברי ההסבר שהוכנו ע"י היועץ המישפטי של המועצה
נדונו שוב במליאה וניתנו תשובות לשאלות שעלו בדיון .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ביוב למגילות ים המלח היטל
ואגרת ביוב התשע"ד  4702כולל דברי ההסבר לחוק העזר כפי שהוכנו ע"י היועץ המשפטי
של המועצה.
מרדכי (מוצי) דהמן

העתק:
חברי מליאת המועצה
עו"ד יזהר דגני ,עו"ד שרביט יועץ משפטי

ראש המועצה

שמור פרוטוקול 7414702
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