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 רפיק חלבי:

 אין שינוי לעומת שנה שעברה,יש רק הצמדה למדד. ,לאשר את צו הארנונהי מבקש אנ

 
 עדואן עדואן:

 מהשינוי בשכר הציבורי.  50%, מהשינוי במדד במחירים לצרכן 50%יש נוסחה שנקבעה בחוק והיא  

 .0.25%מחצית ממנו זה ירידה של , 0.5%מדד המחירים לצרכן ירד בשנה שעברה ב 

.   1.27%ביחד , התוצאה היא עליה של  לפי סיכום של שני הסעיפים 1.52%, מחצית ממנו זה  3.05% –השכר הציבורי עלה ב 

 אושר ע"י היועץ המשפטי ואני מבקש לאשר את הצו., צו הארנונה 2016עד  2014לשנים צירפתי טבלה של חישוב התעריפים 
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 קדור:מרזוק 

 לגבי הבנקים. 5%אני מבקש להעלות את התעריף ב 

 

 עדואן עדואן:

 .4%בעבר השר אשר לנו 

 

 החלטה:

בתעריף הבנקים. צריך לקבל את כל האישורים בהתאם  %5מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה עם העלאה של 

 לדין ולנוהל של משרד הפנים.

 

 רפיק חלבי:

 של רו"ח עדואן עדואן לתפקיד ממונה על הגביה ואת מינויו של רמי כמאל מנהל הארנונה ופקיד גביה. אני מבקש לאשר את מינויו

 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שני המינויים של רו"ח עדואן עדואן לתפקיד ממונה על הגביה ואת המינוי של רמי 

 כמאל לתפקיד מנהל הארנונה ופקיד גביה.

 

 

 

 17:30עה הישיבה ננעלה בש
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