
  הצעת החלטה

 5102לשנת בהתאם להצעת צו המסים  5102לשנת הכספים מאשרים בזאת את צו המסים  .א

  -:, כדלהלן5102לשנת ולדברי ההסבר להצעת צו המסים 

 .(0%..5) 5102לשנת העלאת סכומי הארנונה לכלל הנכסים בשיעור העדכון   . 1

העלאה חריגה בשיעור של  -א':אזור ב ,לנכסים המשמשים למגוריםהעלאה חריגה  ,בנוסף.  2

ד' העלאה חריגה בשיעור -; באזורים ג'5.20%באזור ב' העלאה חריגה בשיעור של ;  0%%..1

 .2.0%של 

העלאה חריגה לכל יתר הנכסים המפורטים בצו הארנונה, שאינם משמשים , בנוסף.  5

 .5.20%העלאה חריגה בשיעור של  -:למגורים

החלטת המועצה  את ובכפוף להלן, 5102שנת סים של לצו המשוב, הפעם  מאשרים בזאת .ב

לפרוטוקול ישיבת המועצה, להוציא את האמור בדבר  6, כפי שנרשמה בעמוד 00.05.01מיום 

 . 5101לשנת ביחס  5102לשנת שיעור עדכון התעריפים 

  -הנו בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור להלן: 5102לשנת האישור לצו המסים 

שיעור העדכון הן  צורפוי 5102לשנת ובאו לקראת הטלת צו המסים התעריפים שה אל .ג

 -והן העלאה החריגה כדלהלן: (0%..5) 5102לשנת האוטומטי 

  -העלאה חריגה לנכסים המשמשים למגורים:

באזור ב' העלאה חריגה בשיעור של ;  0%%..1העלאה חריגה בשיעור של  -אזור א':ב .1

 .2.0%בשיעור של ד' העלאה חריגה -; באזורים ג'5.20%

 -עלאה חריגה לכל יתר הנכסים המפורטים בצו הארנונה, שאינם משמשים למגורים:ה .2

 .5.20%בשיעור של 

, שבו 00.05.01מיום בהחלטת המועצה ו 5102לשנת בכל מקום בדברי ההסבר לצו המסים  .5

השנה כאילו נרשמה בה  ,5102לשנת , יראו לצרכי הטלת צו המסים 5102השנה נרשמה בה 

5102. 

. 5102לשנת חלק בלתי נפרד מהבקשה לאישור שרים  תהיה 5102לשנת לאישור חריג  הבקשה .4

( 0%..5) 5102לשנת שיעור העדכון  ,5102לשנת היה והשרים יאשרו את הבקשה לאישור חריג 

כפוף לשינויים בהצעת  ,"(העלאה חריגה)" 5102לשנת פרק א' של הצעת צו המסים גם -כמו

 .5102לשנת ידי השרים -על החלקים שיאושרו עלגם  יחולוהחלטה זו, 

מסמיכים את ראש העיר ואת הגורמים המקצועיים בעירייה לפנות לשרי הפנים והאוצר  .0

 ולבקש מהם אישור חריג כאמור בהחלטה זו.

 1995-מחליטים לאשר מתן הנחות בהתאם לתקנות הנחה מארנונה התשנ"ג -הנחה בארנונה: .6

לתקנות לא  15לתקנות אינו מאומץ; בס'  12לשנים עברו )ס' ובהתאם להנחיות שניתנו 

 ((.5)-(2)א()15מאומצים ס' 

 


