חוק עזר לכפר סבא (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי),
התשע"ה2015-
פורסם:
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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,)33(249ו 251-לפקודת העיריות (להלן  -הפקודה) ,מתקינה מועצת עיריית
כפר סבא חוק עזר זה:

הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"בניין"  -כהגדרתו בסעיף  269לפקודה;
"היטל"  -היטל בעד מימון השירותים כהגדרתם להלן;
"מחזיק"  -המחזיק בנכס ,כהגדרתו בסעיפים  1ו 269-לפקודה ,לפי ספרי העירייה לצורך חיוב
הארנונה הכללית;
"נכס"  -כהגדרת "נכסים" בסעיף  269לפקודה;
"סכום מרבי"  -כמשמעותו בתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה,
אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ג( 2013-להלן  -תקנות סכום מרבי);
"עירייה"  -עיריית כפר סבא;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו בכתב לפי סעיף  17לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו) ,התשל"ה ,1975-והעביר לו את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן (להלן  -המפקח על השירותים);
"שטח הנכס"  -מספר המטרים הרבועים של הנכס כפי שמופיע בספרי העירייה לצורך חיוב הארנונה
הכללית;
"שירותים"  -שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם בתקנות העיריות (שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ב( 2011-להלן  -התקנות).

הפעלת שירותי שמירה
.2
(א) העירייה רשאית להפעיל שירותים בתחומה.
(ב) השירותים יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השירותים.
(ג) השירותים יופעלו על ידי העירייה ,לאחר שהמועצה תקבל החלטה על הפעלתם (להלן  -ההחלטה) ולאחר
שראש העירייה אישר כי השירותים יופעלו בתוך  30ימים מיום פרסום קבלת ההחלטה ,כאמור בסעיף
קטן (ד).
(ד) ראש העירייה יפרסם הודעה על תחילת הפעלת השירותים באתר האינטרנט של העירייה; בהודעה יצוין
התאריך שבו תחל העירייה במתן השירותים ויפורטו מהות השירותים והיקפם.

חובת תשלום
 .3הפעילה העירייה שירותים כאמור בסעיף  ,2ישלם כל מחזיק בנכס היטל בשיעורים כפי שנקבע בתוספת.

הנחות
 .4מחזיק שניתנה לו הנחה בארנונה כללית בשנת מס פלונית ,לפי אחד מאלה ,יהיה זכאי באותה שנה להנחה
מהיטל לפי חוק עזר זה ,בשיעור זהה לשיעור ההנחה שלה הוא זכאי כאמור ,לפי העניין:
()1

תקנה  2לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 1993-להלן  -תקנות
ההנחה בארנונה) ,לרבות המבחנים או תנאי הזכאות הקבועים בתקנה;

()2

תקנה  7לתקנות ההנחה בארנונה על מבחני הזכאות או תנאי הזכאות הקבועים בתקנה;

()3

תקנה 14ה(()2ב) לתקנות ההנחה בארנונה;

()4

פרק ו' לתקנות ההנחה בארנונה;

()5

סעיף  9לחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן;1989-

()6

סעיף 17ג לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב;1992-

()7

סעיף  3לחוק הטבות לניצולי שואה ,התשס"ז.2007-

הודעת תשלום
 .5הודעה על שיעורי ההיטל ומועדי תשלומו תימסר למחזיק באופן שעליו תחליט העירייה.

קרן ייעודית
 .6כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון עלות השירותים.

הצמדה למדד
 .7סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב 1-בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעורי העדכון
של הסכום המרבי כקבוע בתקנות הסכום המרבי.

תוספת
(סעיף )3
שיעורי ההיטל למ"ר לשנה
שטח
לכל מ"ר משטחו הבנוי של הנכס

הסכום
בשקלים חדשים
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יהודה בן חמו
ראש עיריית כפר סבא

