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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,(33)249ו 251-לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה( ,מתקינה מועצת עיריית
נס ציונה חוק עזר זה:

הגדרות
.1

בחוק עזר זה -

"היטל השמירה"  -היטל שירותי שמירה המיועד למימון עלות שירותי השמירה;
"מחזיק"  -המחזיק בנכס בתחום העירייה כהגדרתו בסעיפים  1ו 269-לפקודה ,לפי פנקסי העירייה לצורך חיוב
בארנונה;
"מפקח על השמירה"  -עובד עירייה אשר ראש העירייה מינהו לעניין חוק עזר זה לפקח על שירותי השמירה;
"מ"ר"  -מטרים רבועים;
"נכס"  -כהגדרת "נכסים" בסעיף  269לפקודה;
"העירייה"  -עיריית נס ציונה;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד העירייה שראש העירייה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק זה ,כולן או מקצתן לפי סעיף
 17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975-לעניין חוק עזר זה;
"שירותי השמירה"  -שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי הניתנים בתחום שיפוטה של העירייה כולה או חלקה וכן
שירותי שמירה בנושאים כמשמעותם בתקנות העיריות )שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית( ,התשע"ב-
.2011

הפעלת שירותי שמירה
.2

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

)ג( ראש העירייה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי השמירה באתר האינטרנט של העירייה; בהודעה יפורטו
מהות השירותים והיקפם.

היטל שמירה
)א( הפעילה העירייה שירותים כאמור בסעיף )2א( ,ישלם לעירייה כל מחזיק בנכס היטל שמירה בשיעור
.3
הנקוב בתוספת.
)ב( היטל שמירה יחושב לפי השטח הבנוי שבנכס כשטחו הבנוי של אותו נכס לעניין חישוב הארנונה.

הודעת תשלום
היטל השמירה ישולם בשיעור ובמועדים כפי שתקבע המועצה ולפי דרישת התשלום שתשוגר למחזיק; המועצה
.4
רשאית להטיל את חיוב היטל השמירה יחד עם החיוב התקופתי של הארנונה הכללית ובדרך שבה מוטלת ונגבית ארנונה
כאמור.

כספי היטל השמירה
.5

)א( כספי היטל השמירה יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לצורכי מימון עלות שירותי השמירה.

)ב( הסכומים שייגבו כהיטל שמירה ישמשו אך ורק למימון ענייני שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי בתחום
העירייה ,בנושאים שנקבעו כאמור בסעיף  (33)249לפקודה.

הצמדה למדד
סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו לפי שיעורי העדכון של הסכום המרבי כקבוע בתקנות העיריות
.6
)סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית( ,התשע"ג.2013-

פטור מתשלום היטל
שומר השומר בפועל מכוח סעיף  9לחוק העזר לנס ציונה )הסדרת השמירה( ,התשל"ח ,1977-יהיה פטור
.7
מתשלום היטל לפי סעיף .3

מגבלת גבייה
מיום י"ג בטבת התשע"ח ) 31בדצמבר  (2017הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מועצת
.8
העיריה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

ביטול
.9

חוק עזר לנס ציונה )שירותי שמירה( ,התשע"ז- 2016-בטל.

תוספת
)סעיף (3

שיעורי ההיטל למ"ר לשנה

הסכום
בשקלים חדשים
שטח בנוי בנכס
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יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה

