לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  2/2022מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ה' אדר תשפ"א  6פבר' 2022
משתתפים :אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,ישראל ברמסון ,ישראל אזולאי ,שלומי שוקרון ,מלאכי לוינגר,
ר' חיים זלינגר.
נוכחים :גל אפלטון ,אורי חבר.
סדר יום:
 .1הקמת ועדת ליווי לפרויקט סקר נכסים ע"פ החלטת מועצה
 .2תב"רים

 .3הקצאת הקרקעות בישוב – (ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג)
התנהלות הישיבה

סעיף  - 1הקמת ועדת ליווי לפרויקט סקר נכסים ע"פ החלטת מועצה
 .1ראש המועצה אמר כי בעקבות החלטת מועצה בעניין הקמת ועדה לבקרה על פרויקט סקר הנכסים יש
להקים את הועדה והציע כחברים בה את הרב חיים ,ישראל אזולאי ושלומי.
 .2חברי המועצה לוינגר וזלינגר טענו כי אין עניין להקים ועדה שכן מדובר בעניין מקצועי.
 .3חבר המועצה רודריג הציע כי סגן ראש המועצה אזולאי יוגדר כמטפל בנושא סקר הנכסים מצד חברי
המועצה.
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  2/2022מיום 6/2/2022
הוחלט על הר"מ
ישראל אזולאי הוגדר כממונה על בקרת ביצוע פרויקט סקר הנכסים מצד מליאת המועצה

לשכת מנכ"ל

סעיף  – 2אישור תב"רים
 .1אורי סקר את התב"רים
 .2הסביר על תב"ר מס'  1136שעניינו ביצוע סימוני כבישים וכו'.
הנושא עלה להצבעה
פה אחד
 .3אורי הסביר על תב"ר מס'  1124שעניינו רכישת רכב בטחון לרבשצ.
הנושא עלה להצבעה
פה אחד
 .4אורי הסביר על תב"ר מס'  1133שעניינו ביצוע סקר נכסים.
 .5אליעזר ציין כי הוא מתכוון להצביע נגד כיוון שלדעתו העניין פוגע בבעלי העסקים.
הנושא עלה להצבעה
 – 5בעד (אליהו ,ברמסון ,אזולאי ,מלאכי ,ר' חיים)
 – 2נגד (רודריג ,שוקרון)
החלטה בסע' 2-בישיבה מס'  2/2022מיום 6/2/2022
הוחלט על הר"מ
אושרו התב"רים הר"מ:
1136
1124
1133
סע'  - 3הקצאת הקרקעות בישוב – (ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג)
 .1אליעזר ביקש להבין מה מקור פרסום הקרקע מול קופ"ח מאוחדת להקצאה.
 .2ראש המועצה השיב כי לאחר פניות מצד מס' עמותות ובתי כנסת בבקשה להקצאת קרקע להקמת בית
כנסת הוחלט לפרסם.
 .3אליעזר ביקש להבהיר כי עתודות הקרקע הציבורית במרכז הקריה מועטות ועל כן יש לקבל החלטות
שקולות בעניינן.
 .4התנהל דיון ארוך בהשתתפות הנוכחים בעניין הצורך לתת את הדעת ולפעול בשום שכל עת המועצה
מתכוונת להקצות קרקע.
 .5בתחילה עלה מצד אליעזר רעיון להעלות להצבעה החלטה להקפיא הקצאות בשלב זה עד גיבוש
פרוגרמה למבני ציבור ואישורה במליאת המועצה
 .6לאחר דין ודברים סוכם ללא הצבעה והחלטה בהסכמת כלל הנוכחים כי תוצאות הפרסום המדובר
לעיל יוצגו לחברי המועצה ויתקיים דיון טרם התקדמות נוספת בהקצאה.
הישיבה ננעלה.
אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

