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חוק עזר לנצרת (הצמדה למדד) ,התשמ"ד1984-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם  ,230התשמ"ד ) ,(3.6.1984עמ' 589
חש"ם  ,711התשס"ח ( ,)30.10.2007עמ' 8

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עירית נצרת חוק עזר זה:

הגדרות

בחוק עזר זה
.1
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"העיריה"  -עירית נצרת;
"ראש העיריה"  -לרבות מי שראש העיריה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
-

הצמדה חדשית

סכומי האגרות ,ההיטלים והתשלומים האחרים ,לפי הענין ,שהוטלו בחוקי העזר של העיריה הנקובים בתוספת
.2
הראשונה ,יועלו ב 1-בכל חודש ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש שקדם בחדשיים לחודש האמור ,לעומת המדד
שפורסם לחודש שלפניו.

הצמדה תלת חדשית

סכומי האגרות ,ההיטלים והתשלומים האחרים ,לפי הענין ,שהוטלו בחוקי העזר של העיריה הנקובים בתוספת
.3
השניה ,יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי ,כלהלן:
) (1ב 1-באפריל של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה ,שיראו אותו כמדד החדש ,לעומת
המדד לחודש אוקטובר שקדם לו ,שיראו אותו כמדד היסודי;
) (2ב 1-ביולי של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה ,שיראו אותו כמדד החדש ,לעומת
המדד לחודש ינואר של אותה שנה ,שיראו אותו כמדד היסודי;
) (3ב 1-באוקטובר של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה ,שיראו אותו כמדד החדש ,לעומת
המדד לחודש אפריל שקדם לו ,שיראו אותו כמדד היסודי;
) (4ב 1-בינואר של כל שנה ,אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה ,שיראו אותו כמדד החדש,
לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו ,שיראו אותו כמדד היסודי.

עיגול סכומים

.4

סכומים מוגדלים כאמור בסעיפים  2או  3יעוגלו לשקל השלם הקרוב ביותר.

פרסום שיעורים מוגדלים

ראש העיריה יפרסם במשרדי העיריה הודעה בדבר שיעורי האגרות ,ההיטלים והתשלומים האחרים כפי שהם
.5
מוגדלים עקב עליית המדד ,ועותקים של ההודעה יופקדו במשרד הממונה על הכנסות העיריה ,במשרד מינהל מחוז הצפון
ובמשרד הפנים בירושלים.

ביטול

.6

חוק עזר לנצרת )הצמדה למדד( ,התשמ"ג - 1983-בטל.

הוראות מעבר

על אף האמור בסעיף  2תהיה ההעלאה ב 1-בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן  -יום ההעלאה הראשון( ,לפי
.7
שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש אפריל  1984עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

תוספת ראשונה
(תיקון התשס"ח)

)סעיף (2

חוק עזר לנצרת )אגרת תעודת אישור( ,התשל"ה;1974-
חוק עזר לנצרת )בית המטבחיים( ,התשי"ט;1958-
חוק עזר לנצרת )פיקוח על כלבים( ,התשי"ז;1957-
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חוק עזר לנצרת )אספקת מים( ,התשכ"ז;1966-
חוק עזר לנצרת )היטל ביוב( ,התשל"ה.1975-

תוספת שניה
)סעיף (3

חוק עזר לנצרת )ניקוי בורות שופכין וביבים( ,התשמ"א;1981-
חוק עזר לנצרת )מודעות ושלטים( ,התשמ"א;1981-
חוק עזר לנצרת )עקירת עצים( ,התשמ"א;1981-
חוק עזר לנצרת )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים( ,התשל"ד.1974-
נתאשר.
ו' בניסן התשמ"ד ) 8באפריל

(1984

תופיק זיאד
ראש עירית נצרת
יוסף בורג
שר הפנים

