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עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
חוק עזר ללב השרון (שירותי שמירה), התשנ"ז1997-
פורסם: 	 חש"ם 572,	תשנ"ז )30.1.1997(,	עמ' 210
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית לב השרון חוק זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"המועצה"  -המועצה האזורית לב השרון;
"ראש המועצה"  -לרבות כל אדם שראש המועצה הסמיך אותו לענין חוק עזר זה;
"אגרה"  -אגרת שירותי שמירה;
"נכסים"  -כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח1958- )להלן - הצו(;
"שירותי שמירה"  -שכירה כדין של שירותי שמירה ואבטחה מגוף העוסק בתחומים אלה באמצעות אדם או תאגיד העוסקים בכך, או באמצעות העסקת עובדים של המועצה או מי מטעמה כשומרים בשכר;
"מחזיק"  -אדם או תאגיד המחזיק בתחום המועצה בנכסים, אם כבעל, כחוכר, כשוכר או בדרך אחרת, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"ועד מקומי"  -כמשמעותו בצו.
הפעלת שירותי שמירה
2. 		המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה לשם הגברת בטחון ושמירת החיים והרכוש בתחומה.
הסמכת ועד מקומי
3. 		)א( המועצה רשאית להסמיך ועד מקומי כהגדרתו בצו )להלן - ועד מקומי( לבצע במקומה את הפעלת שירותי השמירה ופעולות נלוות )להלן - ההסמכה(.
)ב( הסמיכה המועצה ועד מקומי, רשאי הוא לבצע את הוראות חוק עור זה בשינויים המחויבים, לרבות גביית האגרה ופעולות נלוות לה.
פרסום
4. 		ראש המועצה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה כאמור על לוח המודעות של בנין המועצה.
תשלום
5. 		מחזיק ישלם למועצה אגרה בגין נכסים שבהחזקתו, בשיעורים ובמועדים כפי שנקבעו בתוספת.
הנחות ופטורים
6. 		)א( המועצה רשאית למנות ועדה בהרכב כאמור בתקנה 6)א)(2( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג1993-, ולהסמיכה ליתן הנחה בשיעור האגרה או לפטור מתשלומה בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק.
)ב( נכס למגורים שהמחזיק בו או בן זוגו הוא בן 70 שנים או יותר פטור מתשלום האגרה לפי חוק עזר זה.
ריבוי מחזיקים
7. 		החזיקו בנכס כמה מחזיקים, תחול חובת התשלום על כל המחזיקים ביחד ולחוד.
הצמדה למדד
8. 		סכומי האגרות לפי חוק עזר זה יועלו ב1- בינואר של שנה פלונית לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - המדד( בחודש מרס של אותה שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו וב1- באוקטובר של אותה שנה, לעומת המדד שפורסם בחודש מרס שקדם לו.
הודעה לתשלום
9. 		הודעות על שיעורי האגרה ומועדי תשלומה יומצאו למחזיק באופן שעליו תחליט המועצה.
שמירת דינים
10. 		אין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות חוק עזר להדר השרון )הסדרת שמירה(, התשכ"ז1967-.
תוספת
)סעיף 5(
1. 		שיעורי האגרה השנתיים יהיו כדלקמן:

		 הנכס						            בשקלים חדשים 

א.		דירה או בית מגורים המשמשים למגורים בלבד				1,500
ב.		בית עסק או בנק, סופרמרקט, היפרמרקט וכיוצא באלה			3,400
ג.		בית עסק אחר							2,100
ד.		שטח חקלאי )לדונם(							60

האגרה תשולם עד המועד שייקבע לכך בהודעה שתשלח המועצה למחזיק.
ח' באב התשנ"ו )24 ביולי 1996(
יצחק ישועה
ראש המועצה האזורית לב-השרון


