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 18 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 25.6.2015מיום 

 

 השתתפו 

  המועצה ראש -  שור דרור

 המועצה ראש סגן - שמאי שלמה

  גולדפרב אלכס

  ברנס אפרים

  ימר בנצי

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  ברוך יוסי

  נס-בר יזהר

  ארבל מוטי

  כהן מושיקו

  מלר צפי

 זולר תומר

 

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - ד"עו, מימון הדר

 הגביה למחלקת משפטית יועצת - ד"עו, גליקסמן אביבי שגית

 

 על סדר היום

 2016דיון ואישור צו ההטלה לשנת התקציב 

 2016דיון ואישור צווי ההטלה ליישובים לשנת התקציב 

 2016 התקציב לשנת ההטלה צו ואישור דיון - 1סעיף 

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים למשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 

ולאחר קבלת הבהרות מהיועצת המשפטית של מחלקת הגביה עו"ד שגית  1992 -התשנ"ג 

גליקסמן, החליטה פה אחד מליאת המועצה האזורית באר טוביה בישיבתה מיום -אביבי

על המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטה,  2016תקציב להטיל ארנונה כללית לשנת ה 25.6.2015

לשנת התקציב  1.27%, בתוספת עדכון הארנונה בשיעור 2015כפי צו ההטלה לשנת התקציב 

לחוק ההסדרים, ובהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות   7, כהגדרתו בסעיף 2015לעומת  2016
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 -שמש בתחנות כוח סולאריות" ו (, ובהוספת הסיווגים שנתבקשו בעבר: "לוחות קולטי136)מס' 

 "קרקע תפוסה ללוחות קולטי שמש בתחנות כוח סולאריות";

 החלטה

בתום קבלת הבהרות מיועמ"ש כאמור, החליטה המליאה פה אחד לאשר את צו ההטלה לשנת 

 בנוסח המפורט להחלטה זו. 2016

 

 דלעיל.המועצה תפנה לקבלת אישור שרי הפנים והאוצר בנוגע לשינוי המפורט 

 

 2016 התקציב לשנת ליישובים ההטלה צווי ואישור דיון - 2סעיף 

 כדלקמן: 2016המליאה מחליטה פה אחד לאשר את צווי ההטלה ליישוביה לשנת התקציב 

   צו הוגש - אביגדור מושב

 צו הוגש -ורבורג  כפר מושב

   צו הוגש -אורות  מושב

 צו הוגש -מבטח  נווה מושב

   צו הוגש -אמונים  מושב

 צו הוגש - בנים ניר מושב

   צו הוגש -טוביה  באר מושב

 צו הוגש -עזריקם  מושב

  צו הוגש -עזרא  בית מושב

 צו הוגש -ערוגות  מושב

  צו הוגש -בצרון  מושב

 צו הוגש -עוזיהו  שדה מושב

  צו הוגש -גבעתי  מושב

 צו הוגש - שתולים מושב

  צו הוגש -חצב  מושב

 צו הוגש -יחיאל  תלמי מושב

  צו הוגש -חצור  קיבוץ

 צו הוגש - תימורים מושב

  צו הוגש -ינון  מושב

 צו הוגש - עזר כפרי מרכז

  צו הוגש -אחים  כפר מושב

 צו הוגש - אחוה כפרי מרכז

 

 רשם: 

  קובי אביבי

 המועצהמזכיר 

 דרור שור

 ראש המועצה

 


