ט"ז/אדר א/תשע"ט
21/02/2019
פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס'  10מיוחדת שהתקיימה ביום רביעי ט"ו באדר א' תשע"ט,
 , 20.2.2019באולם המליאה.
נוכחים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר יחיאל צרויה
מר אסי איפרגן
מר יוסי פרץ
מר ניסים חמו
מר אלברט לוי
מר עודד הרוש
גב' מרינט וקנין

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חברת מועצה

משתתפים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר דוד לוי
גב' מירב בנאקוט
מר עמי ביטון
מר דביר שץ
מר חיים וירצקי
מר רפי בן דוד
מר אדו מאנקיטה
מר משה אלפסי
מר רוני תורג'מן
גב' יפה עזריה
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על סדר היום
תיקון צו הארנונה ( .בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה ,התשנ"ג –  1992ותקנות הסדרים
במשק המדינה התשס"ז –
.)2007 .1ע"י הוספת תת סיווג "חניונים המשמשים או נועדו לשמש לחניית כלי
רכב של חברה העוסקת בהיסעים" כשהתעריף המבוקש הוא ₪ 49
דברי הסבר :יש בעיר חניונים של פירמות המשמשות לחניית צי כלי הרכב של הפירמה.
בצוו הארנונה אין סיווג מתאים למקרים מעין אלה .והעירייה חייבה במקרים כאלה בסיווג
השיורי "קרקע תפוסה" אף שאותו חניון הוא חלק בלתי נפרד כאמצעי יצור ההכנסה של הפירמה.
לפיכך ,מבקש להוסיף תת סיווג " חניון המשמש או נועד לשמש לכלי רכב של חברה העוסקת
בהיסעים או הובלות  -תעריף –  ₪ 49לכל מ"ר או חלק ממנו".
מר שוקי קליין:

נושא זה היה על סדר היום של הישיבה מן המניין ,אולם נדרש לישיבת
מועצה מיוחדת ,לכן הועבר בהתאם.

מר משה אלפסי:

בצוו הארנונה של עיריית דימונה ,אין סיווג מסוג זה של רכבים גדולים,
אוטובוסים משאיות חב' הובלה וכדומה .לאחר בירור עם מספר רשויות,
מצאנו שבכל הערים בארץ המחירים נעים בין .₪ 48-68

מר בני ביטון:

ב 5 -השנים האחרונות עיריית דימונה לא העלתה את הארנונה מלבד
ה"טייס האוטומטי" .בזמנו בחוק ההסדרים בשנת  ,1992מי שהיה חכם
וראה את הנולד העלה את הארנונה כרצונו .היום אין לנו אפשרות
לעלות את הארנונה ,אנו כפופים לאישור משרד הפנים .אנו ממליצים
ומשרד הפנים מאשר .צוו ארנונה של עיריית דימונה הינו ,הכי זול מכל
הארץ מלבד מצפה רמון שבמעט יותר זול .אנו רוצים להקל על הציבור.

מר בני ביטון:

מי בעד תיקון צוו הארנונה ע"י הוספת תת סיווג " חניון המשמש או נועד
לשמש לכלי רכב של חברה העוסקת בהיסעים או הובלות  -תעריף – 49
 ₪לכל מ"ר או חלק ממנו"( .בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה,
התשנ"ג 1992-ותקנות הסדרים במשק המדינה התשס"ז .)2007

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 60

מאשרים תיקון צוו הארנונה ע"י הוספת תת סיווג " חניון המשמש או
נועד לשמש לכלי רכב של חברה העוסקת בהיסעים או הובלות  -תעריף
–  ₪ 49לכל מ"ר או חלק ממנו"( .בהתאם לחוק ההסדרים במשק
המדינה ,התשנ"ג 1992 -ותקנות הסדרים במשק המדינה התשס"ז
.)2007

___________________
בני ביטון
ראש העיר

_____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי –מזכיר העיר
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