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

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"אגרה"  -אגרת שירותי שמירה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד אחר שיבוא במקומו;
"מועצה"  -המועצה המקומית אליכין;
"מחזיק"  -אדם או תאגיד המחזיק או משתמש ,בתחום המועצה ,בנכס כבעל ,כחוכר ,כשוכר או באופן אחר ,למעט
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מפקח על השמירה"  -מי שנתמנה בידי ראש המועצה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק עזר זה;
"נכס"  -כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א;1950-
"שירותי שמירה"  -מתן שירותי שמירה ואבטחה בתחום השיפוט של המועצה ,כולה או חלקה ,באמצעות אדם או
תאגיד העוסקים בכך;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה.

הפעלת שירותי שמירה
.2

(א) המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה.
(ב) שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה.

פרסום
.3

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

אגרה
.4

(א) מחזיק ישלם למועצה אגרת שירותי שמירה בעד נכס שבהחזקתו ,בשיעור ולתקופה שנקבעו בתוספת.
(ב) מחזיק ישלם למועצה אגרת שירותי שמירה בתוך  30ימים מיום מסירת דרישת התשלום.

הנחה
(תיקון התשס"ב)

מחזיק שהוא אזרח ותיק ,המקבל על פי דין הנחה מתשלום ארנונה כללית בעד נכס ,יהיה זכאי להנחה
4א.
מאגרת שירותי שמירה בעד אותו נכס ,כשיעור ההנחה מארנונה.

ריבוי מחזיקים
.5

החזיקו בנכס מחזיקים אחדים ,תחול חובת התשלום על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.

הצמדה למדד
סכום האגרה שנקבע בתוספת יעלה ב 1-בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום ההעלאה) ,לפי
.6
שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם
לו.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  6יעלה סכום האגרה שנקבע בתוספת ב 1-בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן -
.7
יום ההעלאה הראשון) ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם
בחודש מאי .1999

הודעת תשלום
.8

הודעה על שיעור האגרה ומועד תשלומה תומצא למחזיק באופן שעליו תחליט המועצה.

שמירת דינים
.9

חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות חוק עזר לאליכין (הסדרת השמירה) ,התש"ם.1980-

תוספת

(סעיף )5
אגרת שירותי שמירה
לכל נכס ,לשנה

סכום האגרה
בשקלים חדשים
480

י' בסיון התש"ס ( 13ביוני )2000
גידי חממי
ראש המועצה המקומית אליכין

