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 עזר   חוק  השרון   רמת   המקומית  המועצה  מתקינה  ,המקומיות  המועצות   לפקודת 22  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף
 
 
 

 -  זה  עזר   בחוק

 

 :זה

 
 גדרותה
.1 

 ;לסטטיסטיקה   המרכזית   הלשכה   שפרסמה   לצרכן   המחירים  מדד -  "מדד "
 .השרון  רמת  המקומית  המועצה   - "המועצה "

 

 למדד  צמדהה
 הנקובים   המועצה  של   העזר  בחוקי  שפורטו  ,הענין  לפי  ,האחרים  והתשלומים  ההיטלים  ,האגרות  סכומי  )א(            2.

 יום   לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מן   ,המדד  עליית  שיעור  לפי  ),ההעלאה  יום  -  להלן(  חודש  בכל  -1ב  יועלו  ,בתוספת
 .ההעלאה  יום   לפני   לאחרונה  שפורסם  המדד  עד   ,הקודם  ההעלאה

 .הקרוב  השלם  לשקל  יעוגל   )א( קטן  בסעיף  כאמור מוגדל  סכום   )ב(
 

 

 .בטל  - -1981א"התשמ  ),למדד  הצמדה( השרון  לרמת   עזר  חוק 
 ביטול 

.3 

 

 מעבר  וראתה
 ),הראשון  ההעלאה  יום  -  להלן(  זה  עזר  חוק   פרסום  שלאחר   בחודש  -1ב  ההעלאה  ),א 2(  בסעיף  האמור   אף   על            4.

 יום  לפני   לאחרונה   שפורסם  המדד   עד  1983  אוקטובר  לחודש  שפורסם   המדד   מן  המדד   עליית  שיעור  לפי  תהיה
 .הראשון  ההעלאה

 

 תוספת
 (ז"התשס   ,א"התשס   ,ג"התשנ :תיקונים)

 ))א2(  סעיף(
 

 -1967.ז"התשכ  ),מים  אספקת ( השרון  לרמת   עזר   חוק 
 -1972.ג"התשל  ),רחובות  סלילת ( השרון  לרמת  עזר   חוק
 -2000.א"התשס  (,ביוב)  השרון  לרמת   עזר  חוק 
 -1976.ז"התשל  ),תיעול( השרון  לרמת  עזר   חוק
 -1972.ב"התשל  ),אישור  תעודת  אגרת ( השרון  לרמת  עזר   חוק
 -1969.ט"התשכ  ),כלבים  על   פיקוח( השרון  לרמת  עזר   חוק
 -1953.ד"התשי  ),רחובות  שימור (  השרון  לרמת  עזר   חוק
 -1975.ה"התשל  ),נוספים  קבורה  שירותי( השרון  לרמת  עזר   חוק
 -1976.ו"התשל  ),לבנינים  וכניסות  חצרות   ,מגרשים  ניקוי ( השרון  לרמת  עזר  חוק 
 -1992.ב"התשנ  ),מסוכנים  מבנים ( השרון  לרמת  עזר  חוק 

 

 .נתאשר
 

 1984)  בפברואר  (20 ד"התשמ  'א   באדר  ז"י
 

 ורבין   שהמ

 השרון רמת  המקומית  המועצה   אש ר

  יוסף בורג 

 הפנים   שר
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