
 
 

, )שירותי שמירה(חוק עזר לנצרת עילית 
 1 2004 –ד "התשס

 
 

 מתקינה עיריית נצרת ,) הפקודה–להלן  ( לפקודת העיריות250 – ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :עילית חוק עזר זה

 
 
 הגדרות.   1
 

        -בחוק עזר זה       
       
 ; אגרת שירותי שמירה– "אגרה"      

 
 ; עיריית נצרת עילית– "רייההעי"       

 
 ; לפקודה269 – ו 1 כהגדרתו בסעיפים – "מחזיק"       

 
 ; לפקודה269 כהגדרתו בסעיף – "נכס       "

 
 י      מאו העירייה  י "אבטחה ופיקוח לצרכי בטחון הניתנים ע, רותי שמירהי ש– "שירותי שמירה"       
 . עירונייםלמעט אבטחה צמודה למוסדות, טעמה       מ

 
 הפעלת שירותי שמירה.   2
 

 . ולגבות בעדם אגרה  העירייה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה      
 
    תשלום אגרה    .   3
 

 ישלם כל מחזיק בנכס לעירייה, 2הפעילה העירייה שירותי שמירה כאמור בסעיף )   א        (
 .שים לשנה שקלים חד118                אגרה בשיעור של 

 
 .ישמשו למימון שירותי השמירה בלבד) א(כספי האגרה כאמור בסעיף קטן )    ב        (

 
 .4תשלום האגרה יבוצע במועד הנקוב בהודעת התשלום כאמור בסעיף )   ג        (

 
 .תחול עליהם חובת התשלום יחד ולחוד, הוחזק נכס בידי מספר מחזיקים)   ד        (
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 לוםהודעת תש.   4
 

 דרישות התשלום של ל ו תשלום האגרה יומצאו למחזיק במצורף להודעותל   הודעות ודרישות      
 . הכלליתהארנונה        

 
 הצמדה למדד.   5
 

  לכל חודש זוגי שלאחר פרסום חוק עזר זה1 –סכום האגרה לפי חוק עזר זה ישוערך ב         
 ינוי מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית שיעור שלפי )  יום השערוך–להלן  (       
 לאחרונה לפני יום השערוך לעומת המדד שפורסם בחודש, ) המדד–להלן (לסטטיסטיקה         

 .הזוגי שקדם לו        
 
 הוראת שעה.   6
 

 חודש הזוגי שלאחר  ב1 – ישוערך סכום האגרה לפי חוק עזר זה ב 5ל אף האמור בסעיף        ע
 לפי שיעור שינוי המדד שפורסם , ) יום השערוך הראשון–להלן (של חוק עזר זה  פרסומו        

 .2002יום השערוך הראשון לעומת מדד חודש דצמבר  לאחרונה לפני        
 
 מגבלת גבייה.   7
 

    הטלת האגרה בשיעור המעודכן לפי חוק עזר זה  ) 2006 בינואר 1(ו "בטבת התשס'        החל ביום א
 .       תהא טעונה אישור מועצת העירייה ואישור שר הפנים

 
 
 

_____________________ 
 76, ד"ם התשס"קתש  1
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