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לשכת המנהל הכללי
מועצה מקומית מבשרת ציון

____________________________________

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/22
התקיימה בזום  -מתאריך 20/6/22
משתתפים:
– ראש המועצה
מר יורם שמעון
ד"ר איילת גייגו מיכאל – מ"מ וסגן ראש המועצה
– סגנית ראש המועצה
גב' חדווה אלחנני
– חבר המועצה
מר אריה מלמד
– חבר המועצה
מר רוני שטייניץ
– חברת המועצה
גב' אירית מרום
– חבר המועצה
ד"ר שי בנימין
 חבר המועצהמר יוסי בן גיגי
– חבר המועצה
מר בן מועלם
– חבר המועצה
מר אריה הדר
 חבר המועצהמר דובי כדורי
 חבר המועצהמר אדי מזרחי
 חבר המועצהמר יגאל ברזני
חסרים:
מר אבי חיים
גב' אורית שרף

 סגן ראש המועצה -חברת המועצה

נוכחים:
תמיר פרץ
מר ששי דקל
עו"ד אלי אליאס
גב' טלי הירש-שרמן
עו"ד מני בליליוס
גב' נורית כהן

 מנכ"ל המועצה גזבר המועצה יועמ"ש המועצה מהנדסת המועצה מבקר המועצה מנהלת מח' גבייהרישום פרוטוקול – ארז הודיס
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לשכת המנהל הכללי
מועצה מקומית מבשרת ציון

____________________________________
החלטות מליאת מועצה שלא מן מס' 4/22
התקיימה באמצעות זום
מתאריך 20/6/22
על סדר היום:
אישור צו הארנונה לשנת .2023
החלטה:
א.

אישור צו הארנונה של המועצה לשנת  2023בתוספת שיעור העדכון השנתי
אישור צו הארנונה ואישור עדכון תעריפי הארנונה של המועצה לשנת  2023בשיעור של  1.37%בהתאם לסעיף  7לחוק
הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג .1992 -

אושר פה אחד.
ב.

תכנית רב-שנתית לעדכון ושינוי צו הארנונה של המועצה
סיווג משרדים שירותים ומסחר:
אישור הבקשה למתווה רב-שנתי להעלאת תעריף הארנונה של סיווג משרדים שירותים ומסחר באזור ב' בשיעור של
 ,7.5%מעבר לשיעור העדכון השנתי של הארנונה ,בכל אחת מהשנים  2023ועד לשנת  2027כולל ולתקופה של  5שנים.

אושר ברוב קולות.
בעד :יורם שמעון ,חדווה אלחנני ,אריה מלמד ,רוני שטייניץ ,אירית מרום ,שי בנימין ,יוסי בן גיגי ,בן מועלם ,אריה
הדר ,דובי כדורי ,אדי מזרחי ,יגאל ברזני ,איילת גייגו מיכאל.
נמנע :יגאל ברזני
ג.

אישור נוהל למתן הנחה רטרואקטיבית
בהתאם להנחיות משרד הפנים ,על מנת שתהיה לרשות אפשרות להעניק הנחות רטרואקטיביות לנישומים בארנונה
על נכסי מגורים ,המועצה מאשרת את הנוהל למתן הנחה רטרואקטיבית.

אושר פה אחד.
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