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תיקון מעיף 93
הוספת סעיף 95א

בסעיף 93לפקודת העיריות') 11934להלן  הפקודה( יימחקו המלים "לעבודה מיוחדת".

1.
*2

אחרי

סעיף  95לפקודה יבוא סעיף זה:

"סמכות
לחתום על
שטרות

95א) .א( בכפוף להוראות פקודה זו או התקנות על פיה רשאית עיריה
להיות צד לשיק הנושא עליו את יום הוצאתו למעשה ולהתחייב בשטר
חוב.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( לא יתפרש כפוטר מאחריות אישית
את החותם בשם עיריה על שטר שאין העיריה מוסמכת להתחייב בו או
שאין הוא מוסמך לחייב בו את העיריה".
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בסעיף  98לפקודה' אחרי פסקה) (14תבוא פסקה זו:
")14א( לדרוש מבעלי מקרקעין הגובלים רחוב לסלול סלילה
ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם".

*

בסעיף  99לפקודה' אחרי סעיף קטן ) (1יבוא סעיף קטן זה:
")1א( השתמשה העיריה לביצוע עבודה באשראי שניתן לה
זו בתנאי הצמדה כאמור בסעיף  2לחוק הריבית' תשי"ז/21957
היא לקבוע בחוק עזר ,כי כל החייב להשתתף בהוצאות העבודה
בתשלום ישלם לעיריה את סכום ההשתתפות ,כולו או מקצתו,
ההצמדה שבהם התחייבה העיריה",

למטרה
רשאית
ושפיגר
בתנאי

נתפרסמו בה"ח ,444

תשכ"א ,

נתקבל בכנסת ביום כ''ט בסיון תשכ"א ) 13ביוני ;(1961
עמ' .56

הצעת החוק ודברי הסבר

 1ע''ר  /1934תוס'  1מס'  /414עמ'  ; 1ע''ר תש"ח ,עמ'  ; 58ע"ר תש"ט ,עמ'  ; 84ס"ח תש"ט ,עמ'  ; 140תש''י ,עמ'
 ;307 ,173, 145 ,41תשי"ב ,עמ'  ;245 ,138תשט"ו ,עמ'  ; 120 '100תשי''ז ,עמ'  ; 160 '38תשי''ט  ,עמ' 218.
 2ס"ח  , 219תשי"ז  ,עמ' 56.
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בסעיף 102

לפקודה' במקום סעיף קטן )ג( יבואו סעיפים קטנים אלה:
")בב( החלטת מועצת עיריה בדבר הטלת ארנונות תוגש

תיקון סעיף 102

לאישור

שר הפנים במועד שקבע שר הפנים בתקנות ושלא יהיה מאוחר מיום 1
במרס שלפני שנת הכספים שלגביה הוטלו הארנונות.
המועצה תפרסם בתחום העירית ,לא יאוחר מיום  15במרס
)ג(
שלפני כל שנת כספים שלגביה הוטלו ארנונות ,הודעה בדבר הטלת
הארנונות שאושרה על ידי שר הפנים /שיעורן ומועדי תשלומן ,ובלבד
שאם נתן שר הפנים צו לפי סעיף ) 105ב( לגבי עיריה פלונית' תפרסם
המועצה את ההודעה לאחר הכנת לוח השומה ובמועד שיקבע שר הפנים
בצו ברשומות; שר הפנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר אישור הארנונות,
שיעורן

ומועדי

תשלומן ".
בןגוריון
דוד
ראש הממשלה

בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

חיים

משה

שפירא

