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הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית עוספיה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"ראש המועצה"  -לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה;
"תעודה"  -אישור או מסמך בכתב בכל עניין שבסמכות המועצה.

מתן תעודה
ראש המועצה רשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודה או העתק מתעודה כמפורט בתוספת לחוק עזר זה (להלן -
.2
התוספת).

תשלום אגרה
.3

המבקש מראש המועצה תעודה ,ישלם לקופת המועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה
.4
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבגירים ,או לידי כל אדם
בגיר העובד או מועסק שם ,או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים
לאחרונה.

הצמדה למדד
תעריפי האגרות הנקובים בתוספת יעודכנו ב 1-בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן  -יום
.5
העדכון) ,לפי שיעור השינוי שחל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
העדכון שקדם לו.

שמירת דינים
הוראות חוק עזר זה אינן באות לגרוע מכל סמכות ,סעד או תרופה המוקנים למועצה על פי כל דין אלא
.6
להוסיף עליהם.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  5יעודכנו תעריפי האגרות הנקובים בתוספת לחוק העזר במועד פרסומו של חוק עזר זה
.7
(להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש
ינואר .2012

ביטול
.8

חוק עזר לעוספיה (אגרת תעודת אישור) ,התשל"ח - 1977-בטל.

תוספת
(סעיף )3
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תעודה -
בעניין הנוגע למקרקעין ולבניינים לפי סעיף  21לפקודה ,וכן לירושות
(א)
בעניין הנוגע למס שבח לפי סעיף  16לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ,מכירה
(ב)
ורכישה) ,התשכ"ג1963-
בכל עניין אחר
(ג)
העתק תעודה
העתק מצו הארנונה או קובץ חוקי עזר למועצה
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