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ועדה מקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי

תאריך21/06/2020 :
כ"ט סיון תש"ף

קובץ החלטות ישיבת מליאת הועדה המקומית

ישיבה מספר 202005 :ביום ראשון תאריך  21/06/20כ"ט סיון ,תש"ף בשעה 09:00
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ישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה  09:40בח.ישיבות בבנין העירייה בקרית מלאכי.
אליהו זוהר-ראש העיר ויו"ר הוועדה פותח את ישיבת הוועדה לתכנון ובניה

נושאים על סדר היום:
 .1סגירת מרפסת ללא היתר -הנושא מובא לבקשת התושבת המתגוררת בשכונת המחנה הצבאי -הנושא ירד
מסדר היום מהסיבה הבאה :בפני הועדה לא הוגשה בקשה להיתר ,אלא בקשה לאישור חלון ,לא ניתן לאשר
בקשה לאישור חלון ,הן מבחינת העובדה שלא הוגשה בקשה להיתר והן מבחינת העובדה כי ביצוע החלון הינו
בניגוד להיתר.
הבקשה ירדה מסדר היום.
 .2בקשה לפטור מהיטלי השבחה ואגרות בניה – בית פרטי בשכונת הסביונים בקשה מס' ( 20190099משום
צנעת הפרט לא מפורסם שמם של המבקשים).
הועדה בחנה את המסמכים שהוצגו בפניה ונמצא כי מצבם החומרי של המבקשים ירוד ,כמו כן המבקשים
כבר שילמו בעבר את היטלי ההשבחה בגין ההקלות ואת אגרות הבניה ולכן הוחלט לפטור את המבקשים
מתשלום היטלי השבחה ואגרות הבניה.
החלטה :הבקשה לפטור מתשלום אגרות והיטלי השבחה אושרה פה אחד.
נוכחים בהצבעה :מר אליהו זוהר ,מר שמעון חזן ,מר מוטי יעקובוב ,מר בבר אברהם אזולאי ,מר שלומי
מלכה ,מר יוסי סולימני ,מר אליאור עמר ומר נדב ויצמן.
שמעון חזן –מ"מ יו"ר הוועדה מביא להצבעה את אישור פרוטוקול מס'  202004מיום .14.05.20
חבר הועדה מר אליאור עמר :מבקש להסיר את הנימוקים שלו ,להימנעות בתכנית מס'
 ,617-0792366בית כנסת תפארת אליעזר ,מפרוטוקול ההחלטות כפי שביקש להוסיף מלכתחילה ,למרות שהנימוקים
שלו עומדים בעינם ,הוא מבקש לאפשר לועדה המחוזית לשקול את הדברים בנפש חפצה ,ללא השפעה חיצונית על אף
שישמעו את עמדתו מפרוטוקול הישיבה.
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד.

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר 202005 :בתאריך21/06/20 :
גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף2:
נוכחים בהצבעה :מר שמעון חזן ,מר מוטי יעקובוב ,מר בבר אברהם אזולאי ,מר שלומי מלכה ,מר יוסי סולימני ,מר
אליאור עמר ומר נדב ויצמן.
מר שמעון חזן מ"מ יו"ר הועדה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה.
ישיבת ועדת המליאה ננעלה בשעה .10:50
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