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מישיבת מועצה שלא מהמניין אשר התקיימה
ביום שלישי כ' באייר תשע"ד  20מאי 2014
נוכחים  :אריה פכטר ,אפרים זילוני  ,שמואל ישראל ,יעקב פרידמן,
יוסף מגנזי ,יובל בן בסט ,משה לרנר ,אורי תנעמי,
חסרים  :מזל שאול ,יעל מידן ברק ,אליהו פילורזדה.
הישיבה התחילה בשעה 19:05
הסתיימה בשעה 19:15
על סדר היום :
אישור צו המיסים לשנת 2015
אריה פכטר :
עד השנה היינו מאשרים את צו המיסים בחודש נובמבר .בעקבות הנחייה חדשה
שקיבלנו ממשרד הפנים צריך לאשר את צו המיסים כל שנה עד סוף חודש יוני.
זה יאפשר להתחיל את השנה הבאה עם העלאה אשר תאושר לפני סוף השנה
הנוכחית ובכך למנוע מצב שהיה קיים קודם שהיינו מקבלים אישור לשינויים במאי
ולפעמים גם באוקטובר ואז התוספת הייתה נוחתת במכה אחת על התושב.
כמו שאמרתי עוד בקדנציה הקודמת וגם בתחילת הקדנציה הנוכחית ,אני אעשה
הכל על מנת לא להעלות את הארנונה ,ורק לידיעתכם יותר מ  100 -רשויות ביקשו
השנה ההעלאה חריגה בארנונה .על פי הנחיות משרד הפנים לצו  2014צריך להוסיף
 ,0.75%כפי שקובע חוק ההסדרים .שלחנו לכם יחד עם ההזמנה לישיבה את הצו של
 2014בתוספת  0.75%כנדרש ועל המועצה לאשר זאת .יש למישהו שאלות? אז
בבקשה.
אורי תנעמי :
אני רק רוצה לומר שכמו שיש רשויות שמעלות מיסים יש רשויות שמבקשות
להוריד מיסים ,כמו ראשון לציון.
יעקב פרידמן :
שנהיה כמו ראשון גם אנחנו נבקש להוריד מיסים.
אורי תנעמי :
מתי שנוח לכם אתם משווים אותנו לראשון ומתי שנוח לכם אתם משווים אותנו
לתל  -אביב .אני חושב שאם יש הכנסות מהחניות אז צריך לחשוב איך להוריד את
המיסים.
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אריה פכטר :
תרשה לי לא לענות לך.
אורי תנעמי :
אל תענה.
אריה פכטר :
מי בעד אישור צו המיסים.
מחליטים
צו המיסים לשנת  2015בתוספת  0.75%על צו המיסים של שנת  2014מאושר ברוב
קולות.
אורי תנעמי מתנגד.
הנכתב בצו  2015יהיה בכפוף לשינויים כפי שיחולו בתקנות ההסדרים למשק
המדינה ,ובכפוף לאישורים שינתנו על ידי שרי הפנים והאוצר לעניין היטל בארנונה
לשנת .2015
תודה רבה ,אני נועל את הישיבה.

____________________
משה חכים  -מנכ"ל המועצה

___________________
אריה פכטר -ראש המועצה
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