חוק עזר לכפר יונה (שירותי שמירה) ,התשנ"א- 6993
פורסם:

חש"ם ,934

תשנ"א )(1.11.1441

עמ' 11

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית כפר יונה חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"מועצה"  -המועצה המקומית כפר יונה;
"ראש המועצה"  -לרבות כל אדם שראש המועצה הסמיך אותו לענין חוק עזר זה;
"אגרה"  -אגרת שירותי שמירה;
"נכס"  -כמשמעותו בצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי"ג;- 1493
"שירותי שמירה"  -שכירה כדין של שירותי שמירה ואבטחה מגוף העוסק בתחומים אלה;
"מחזיק"  -אדם או תאגיד המחזיק בתחום המועצה בנכס ,אם כבעל ,כחוכר ,כשוכר ,או בדרך אחר ת ,למעט אדם

הגר בבית מלון או בפנסיון;

הפעלת שירותי שמירה
.2

המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה.

פרסום
.3

ראש המועצה יפרסם על לוח המודעות של בנין המועצה הודעה על הפעלת שירותי שמירה.

אגרה
.4

מחזיק ישלם למועצה אגרה בעד נכסי ם שבהחזקתו ,בשיעורים ובמועדים שנקבעו בתוספת.

ריבוי מחזיקים
.5

החזיקו בנכס מחזיקים אחדים ,תחול חובת התשלום על אחד מהם ,לפי קביעת המועצה.

הצמדה למדד
סכומי האגרות לפי חוק עזר זה יועלו ב  - 1באפריל של שנה פלונית לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן
.6
שפרסמה הל שכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -המדד( בחודש מרס של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש
ספטמבר שקדם לו ,וב - 1באוקטובר של שנה פלונית לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר של אותה שנה
לעומת המדד שפורסם בחודש מרס שקדם לו.

הודעת תשלום
.7

הודעות על שיעורי האגרה ומועדי תשלומה יומצאו למחזיק באופן שתחליט המועצה.

שמירת דינים
.8

אין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות חוק עזר לכפר יונה )הסדרת השמירה( ,התשי"ז.- 1491

תוספת
)סעיף (9

.1

שיעורי האגרה לחודש יהיו כלהלן:

.2

הנכס
א .דירה או בית מגורים
ב .בנק
ג .נגריה ,מסגריה ,בית מלאכה ,ובית עסק ,אחר
ד .מרכול ,מזנון ,סופרמרקט או מסעדה
ה .מוסד ציבורי
האגרה תשולם עד המועד שייקבע לכך בהודעה שתשלח המועצה למחזיק.

הסכום בשקלים חדשים
11
111
31
21
91

ז' בתשרי התשנ"א ) 21בספטמבר ( 1441

אפרים דרעי
ראש המועצה המקומית כפר יונה
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