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המועצה מוסמכת ,בשים לב להוראות שר הפים ובמידה שאין בכך משום סתירה
לכל דין ,לפעול בכל עין הוגע לציבור בתחום המועצה ,ובכלל זה יהיו לה סמכויות
אלה:
) (1לקיים סדר ,שלטון תקין ובטחון;
) (2לדאוג לפיתוח תחום המועצה ,לשיפורו ולקידום עייהם הכלכליים,
הסוציאליים ,החברתיים והתרבותיים של תושביו או של כל חלק מהם;
) (3לשמש אמן או אפוטרופוס לכל עין ציבורי;
) (4להקים ולקיים ביים ולעשות עבודות ציבוריות;
) (5להקים ,להחזיק ולהל שירותים ,מפעלים ומוסדות שהם ,לדעת
המועצה ,לתועלת הציבור;
) (6להסדיר ,להגביל או לאסור את הקמתם ואת ההלת עייהם של כל
שירות ,מפעל ומוסד ציבורי ,או של כל סוג שבהם ,לרבות קביעת
מחירים ,אגרות ושאר תאים לשימוש בהם ולהאה מהם וקביעת ימים
ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
) (7להסדיר ,להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים ,מלאכות ותעשיות
או של כל סוג מהם ,למעט בקים ,ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם
ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;
) (8לקבוע סדרים ,להטיל איסורים והגבלות ,לאחוז באמצעים ולחייב
תושבים ,בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים  -כדי להבטיח את
בריאות הציבור ,את הסדר ואת הבטחון ,למוע הופעתם והתפשטותם
של מחלות וגעים )ולרבות מחלות וגעים של בעלי חיים וצמחים(,
ולבערם ,להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים ,למוע
דליקות ולכבותן ,להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים,
לרבות סיודן ושיפוצן ,לסלק מפגעים ולמוע תקלות ,לרבות הריסת
ביים מסוכים או מזיקים לבריאות;
) (9להסדיר ,להגביל או לאסור את גידולם ,החזקתם או מכירתם של
חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר-חזיר או מוצריו;
) (10להסדיר ,להגביל או לאסור רוכלות ,תגרות רחוב ,צילומי רחוב,
פרסומת רחוב ,איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה;
) (11להסדיר עיי השקאה ,מרעה ומיעת סחף ,וכל עין בעל ערך חקלאי
שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה;
) (12לעשות את כל הדרוש להכתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת
חירום ,לרבות ארגום והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים
חיויים.
כמוכן ,בשים לב להוראות סע' 2א ) (4לפקודת המועצות המקומיות:
למועצה יהיו תפקידים וסמכויות אלה:
)א( שמירה על כל המערכות הציבוריות הקיימות באתר התעשייתי לרבות
מערכות התשתית ,הכשרת הקרקע ,כבישים ,מערכות ביוב ,יקוז
ושפכים ,מים ,גיון ,חשמל ,מקלטים ושטחים ציבוריים אחרים;
)ב( שמירה ואחזקה של השטחים והמתקים הציבוריים באתר התעשייתי;
)ג( פיקוח על קיום חוקים ,תקות וצווים בקשר עם בייה ,הפעלה והחזקת
מפעלים באתר התעשייתי;
)ד( פיקוח על מיחזור הארגיה ועל איכות הסביבה באתר התעשייתי;
)ה( ארגון ויהול שירותים משותפים באתר התעשייתי :בטיחות ,שירותי
כבאות ,עזרה ראשוה ותחבורה;

