פרוטוקול מס' 46

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום חמישי ,ד'
בתשרי התשע"ז 6.10.2016 ,בשעה  18:30בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,ד"ר שלום אלדר,
בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי ( ,בצלאל מזרחי הצטרף במהלך הישיבה)

חסרים :שי סיום ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,דוד גלעם
משתתפים:

אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,צביקה דוידי -גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי –
יועמ"ש  ,איתי קורן – מבקר

ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 אישור דוחות כספיים של הקרן לפיתוח קרית מלאכי
 אישור תעריפי חניה
 תיקון לצו המועצות המקומיות /עיריות  ,עבירות קנס

אישור דוחות כספיים של קרן קרית מלאכי לפיתוח לשנת 2015
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לידיהם את הדוחות הכספיים של קרן קרית מלאכי לפיתוח לשנת
2015
אני מבקש ממ"מ ראש העיר מר שמעון חזן להסביר את הדוחות

ראש העיר

1

לאחר שמיעת מ"מ ראש העיר מר שמעון חזן  ,אני מבקש את אישור המליאה לדוחות
הכספיים של קרן קרית מלאכי לפיתוח לשנת 2015

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 206
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

אישור תעריפי חניה
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לאישור תעריפי חניה בנוסח הבא:
בהתאם לסעיף  2לחוק עזר חניה  ,התשע"ו –  2016מחליטה מועצת העיר כדלקמן:
תעריף שעת חניה יעמוד על סך של .₪ 5
תעריף שעת חניה לבעל רכב נושא תו חניה עירוני או תו חניה תושב יהיה  .₪ 2.5לכל
ישות משפטית יינתן תו חניה אחד בכפוף לבעלותו ברכב.
למרות האמור לעיל ,תעריף  60דקות ביום מצטברות ביממה לכל בעל רכב יעמוד על
 , ₪ 0וזאת בכפוף לכך כי המשתמש ברכב ישתמש באמצעי תשלום סלולרי.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 207
מחליטים 7 :בעד  1נמנע (בוריס בורוכוב)לאשר את בקשת ראש העיר
תיקון לצו המועצות המקומיות  /עיריות  ,עבירות קנס
ראש העיר
אני מבקש מהיועצת המשפטית להסביר
ראש העיר
לאחר שמיעת היועצת המשפטית ,אני מבקש את אישור העירייה כי:
בצו המועצות המקומיות יבוטל חלק כז – קרית מלאכי ובמקומו יתווסף בצו
העיריות חלק נוסף – חלק נג'
2

חלק נג – קרית מלאכי
טור א'

טור ב'

טור ג'

חוקי עזר

הסעיפים

דרגת הקנס

.1חוק עזר לקרית מלאכי
(שמירת הבטיחות ,הסדר
והנקיון ומניעת מפגעים
מטרדים)התשמ"ח1988-

(5 ,3 ,2ג)(10,א)(14,א)
ו(-ב)(16 ,א)( ,ב)( ,ג),
(17א)( ,ב) ו(-ד)19,
(א)(,ב) ו(-ג)(20 ,א)(,ב)
ו( -ג) (21א),30 ,24 ,
(34ב)( 56 ,41 ,א)( ,ב)
ו( -ג)( 58,א) ו(-ג),
(60א)(,ב) ו(-ג),
(61ג)63,א(ד),83 ,77 ,
(98א) 113

א

ב
(25א)( ,ד) ו(-ה)(26 ,א),
(27ב)(,52,א) ו( -ד)
(10ב)(10,ה)(,ג)ו(-ד)11 ,
(12,13,א)(ב),
(15א)(17,ג),23, ,18,
(28א)(29,א),32 , 31 ,
( 39 ,38א),42 ,40 ,
(45, ,44 ,43א)(47,ב),
,66 ,65 ,57

,73 ,72 ,71 ,70 ,67
,80 ,79 ,78 ,75 ,74
(82 ,81א),87 ,86 ,85 ,
,99 ,97 ,96 ,93 ,91
(103ג) ן( -ד),106 ,105 ,
(110 ,109ג),114 ,112 ,
( ,117ב)

ג

.2חוק עזר לקרית מלאכי
(פיקוח על כלבים) התשי"ט

(2א)(6 ,א)7 ,

א

 .3חוק עזר לקרית מלאכי
(רשיונות לרוכלים והפיקוח
עליהם ) התשכ"א1961 -

(3 ,2א)7 ,

א

12 ,11 ,8

ג

(2א)

א

 .4חוק עזר לקרית מלאכי
(מודעות ושלטים)התשנ"ב-
1991

(5א)(8 ,7 ,א)( ,ב) ,ן(-ד),
(10 ,9א) ,ו(-ג),11 ,
(12ג)(13 ,ב)(15 ,א) ,ו-
(ב)(16 ,א) ,ו(-ב)

ג

ומעמיד בקשתו להצבעה
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החלטה מס' 208
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להעלות נושא נוסף על סדר היום :
 הארכת תוקפם של היטלי הפיתוח לסלילת רחובות ותיעול
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 209
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הארכת תוקפם של היטלי הפיתוח לסלילת רחובות ותיעול
ראש העיר
חוקי העזר לסלילת רחובות ותיעול נמצאים על שולחן משרד הפנים .עד לאישורם אני
מבקש את אישור המליאה להארכת תוקפם של היטלי הפיתוח לסלילת רחובות ותיעול עד
ליום  31.12.2017או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים ,יחול לפי המוקדם
מביניהם.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 210
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הישיבה נעולה
הישיבה הסתיימה בשעה 19:00
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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