פרוטוקול מישיבת מועצת הרשות השישית שלא מן
המניין מס" 81/30
הישיבה התקיימה ביום שני ( )614..40.61בשעה  61:..באולם הישיבות בבניין המועצה
נוכחים :
 .1מר ראתב נוגידאת-ממלא מקום וסגן ראש הרשות .
 .2מר אברהים נוגידאת  -חבר המועצה.
 .3מר סאמי נוגידאת  -חבר המועצה.
 .4מר חיראללה דלאשה  -חבר המועצה .
 .5מר עאטף גועבאט  -חבר המועצה .
 .6מר סאלם עפאן-חבר המועצה .
 .7מר עיסא מוסא – חבר המועצה.
 .8מר חאלד סולימאן – חבר המועצה.
 .9מר באסם פוקרא – חבר המועצה.
משתתפים:
עו"ד מרואן טאהא -יועץ משפטי.
עו"ד רימונדה סולימאן-מבקרת פנים.
גב" סוריה נוגידאת-יועצת לקידום מעמד האישה.

על סדר היום -:
בחירת ממלא מקום

לראש הרשות בהתאם לאמור בסעיף 24ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם )תשל"ה . 1975
הבחירה תתנהל בהתאם לפרוצדורה הקבועה בסעיף  26לאותו חוק.
מר ראתב נוגידאת-מ"מ וסגן ראש הרשות -:
נפתח את הישיבה בדקת דומיה וקריאת סוראת אלפאתחה לראש המועצה המנוח מר סאלח
סולימאן ז"ל.
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1

היום אנו בוחרים ממלא מקום לראש המועצה בהתאם לאמור בסעיף 24ב לחוק הרשויות
המקומיות.
היועץ המשפטי עו"ד מרואן טאהא ירחיב בעניין-.
מרואן טאהא עו"ד-יועץ משפטי-:
העברתי לכם נוסח החוק  .החוק מסדיר את העניין בעת פטירה.
פטירה פחות משנה מיום הבחירות  ,בוחרים ממלא מקום אבל יותר משנה מתקיימות
בחירות רגילות.
הסעיף החל למקרה שלנו -:
סעיף  24ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)חשל"ר 1975
להלן נוסח חוק  -:היועץ המשפטי קרא בפני חברי המועצה את הנוסח.
היועץ המשפטי ציין והקריא בפני החברים את הליך הבחירה .וציין שאין שכר לממלא מקום
ראש המועצה.
מרואן טאהא עו"ד –יועץ משפטי-:
כל החלטה שתתקבל בהתאם לסעיף  26לחוק הבחירה לא תיפגע בהחלטה מיום 04/03/18
בעניין זכות חתימה ממלא מקום בהעדר ראש רשות בנסיבות מי שיבחר לפי  26לחוק יהיה
בעל זכות חתימה  ,בעוד שמר ראתב נוגידאת יהיה בעל זכות חתימה בהיעדרו של מי שיבחר
לפי סעיף  26לחוק הבחירה .יצוין כי הישיבה של היום מיועדת רק לבחירה לפי סעיף  26לחוק
הבחירה ולא עומד על סדר היום עניין שינוי ההחלטה מיום  04/03/18וממלא לא ניתן לשנות
החלטה אלא כעבור שלושה חודשים כפוף לסייגים הקבועים בסעיף  13בחוק הבחירה.
מר ראתב נוגידאת-מ"מ וסגן ראש הרשות-:
מי מציג מועמדות לממלא מקום ראש המועצה -:
 -1ראתב נוגידאת
 -2עיסא מוסא.
 -3חאלד סולימאן.
מי בעד ראתב נוגידאת -:ראתב  ,סאמי  ,סאלם.
מי בעד עיסא מוסא -:עיסא .
מי בעד חאלד סולימאן -:חיראללה  ,עאטף ,אברהים  ,חאלד  ,באסם.
החלטה-:

בהתאם לתוצאות ההצבעה מר חאלד סולימאן  02991947נבחר כממלא מקום בהתאם לסעיף 24ב
לחוק הבחירה עפ"י הפרוצדורה הקבועה בסעיף  26לאותו חוק.
מר חאלד סולימאן יהיה מורשה חתימה מטעם המועצה יחד עם גזבר המועצה וזאת מבלי לפגוע
בהחלטה מיום  04/03/18בקשר לזכות החתימה של ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף  14א לחוק
הבחירה וזאת במקרה של העדרו של ממלא המקום אשר נבחר בהתאם לפי סעיפים  24ב  26 ,לחוק
הבחירה.
המועצה תדאג לפרסום כפי שמתחייב.
רשם הפרוטוקול :מרואן דלאשה – גזבר הרשות.
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_________________________________
גזבר הרשות
מרואן דלאשה
ממלא מקום וסגן ראש הרשות
ראתב נוגידאת
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