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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואימת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 56) (ועדת הנחות),
 התעז1״ה-995ד*

, יבוא: י ת [נוסח חדש] ו י ר  הוספת סעיף 149ד 1. אחרי סעיף 149ג לפקודת העי

ן דה לדו ת שתפקי חו עדת הנ ן חבריה ו עצה תבחר מבי  •ועדת הנחות 49וד. (א) המו

ב ח יקים ש יקים בנכס שהם מבקשים נזקקים ולמחז ת למחז חו  במתן הנ

י א ראו הו תו י י י מה בנ י ום שהסתי ן חדש ריק, שמי י ן של בנ  הבעל הראשו

יקבע ל בפי שי יימת, הכ ם בד במשך תקופה מסו  לשימוש, אין משתמשי

 בתקנות.

ו - הי ת י חו עדת ההנ  (ב) חברי ו

עה עצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסי  (1) שלושה חברי המו

עדת הנהלה: ו וצגת ב נה מי  שאי

הל ועץ המשפטי, מנ ם - הגזבר, הי ה הבאי רי בדי העי  (2) עו

ה. וחה ומנהל מחלקת הגבי  מחלקת הרו

ושב ראש ו לועדה, את י נ ה שמו ן חברי עצה תמנה מבי  (ג) המו

עדה וממלא מקומו.  הו

ה או ממלא ד ע ו ה יושב ראש ה הי ה י עד ו ת ה בו  (ד) מנין חוקי בישי

 מקומו, תיועץ המשפטי והגזבר.׳׳

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יכהנו: ״שלושה חברי מועצה שאחד לפחות אינו חבר
 ועדת ההנהלה.״ אולם סיעתו יכלה לחיות מיוצגת

 בהנהלה.

 מוצע לעגן בחוק את פעילות ועדת חהנחות
 ולקבוע בו גם את הרבב חבריה ובכך להבטיח את יצוגה

 של האופוזיציה בועדה חשובה זאת.

, יהושע מצא, אברהם ן ד מג  חברי הכנסת: דו
ן ו , שאול עמוד, חיים די ן ו  הידשז

 מבקרת המדינה, מצביעה בדו״ח על הביקורת
 בשלטון המקומי, התשני׳ג-1992, על אי סדרים בנהלי
 הענקת הנחות לארנונה. כל רשות קבעה הנחות, על פי
 ראות עיניה. כתוצאה מכך נקלעו רשויות מקומיות רבות
 לגרעונות כספיים כבדים. מוצע שההנחות יינתנו
 לנזקקים ולמחזיקים שהם בעלי נכס שנבנה אך אינו

 מאוכלס ומשום כך אינו מניב הכנסה.

 בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
 התשני׳ג-1993 (ק״ת התשנ״ג, עמי 540), קבע שר הפנים
 את הרכב ועדת ההנחות. תקנה 6(א^ו) קובעת כי בועדה

 * הצעת חוק מסי בק״ג: הועברה ליעדה ביום י״ח בטבת התשנ״ה (21 בדצמבר 1994).
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