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1593:מספר החלטה 

24/12/18:תאריך 

מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ישראל

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ט"ז בטבת

תשע"ט (24 בדצמבר 2018) על תיקון החלטת מועצה מספר 1517 כלהלן:

 

 

1.        הפסקה הרביעית תתוקן ונוסחה יהא כלהלן:
"לאחר סיום גיבוש הקודקס יפורסם נוסח הקודקס לתקופה של 45 ימים לעיון הציבור והגשת הערות."

2.       החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1517.
 

נוסח משולב

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ובמטרה ליישם את החלטת הממשלה 123 (ממי/5) מיום

12.5.2009, לפיה בין היתר יגובש קודקס מדיניות מקרקעין לפעילות הרשות אשר יחליף את החלטות המועצה, החליטה מועצת

מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ט"ז בטבת תשע"ט (24 בדצמבר 2018) על תיקון החלטת מועצה מספר 1517 כלהלן:

 

המועצה מחליטה על מינוי ועדת משנה אשר תרוכז על ידי מזכירות המועצה ואשר חבריה יהיו:

יו"ר הועדה – נציגת שרת המשפטים במועצה או מי מטעמה.

מ"מ יו"ר הועדה – היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו.

סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו.

נציג שר הבינוי והשיכון במועצה או מי מטעמו.

נציג הקק"ל במועצה או מי מטעמו.

מנהל מטה הדיור או מי מטעמו.

מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו.

 

הועדה תגבש קודקס מדיניות מקרקעין, על ידי איחוד והסדרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר ישקף את מדיניות

המקרקעין בהתאם להחלטות המועצה התקפות.

לאחר סיום גיבוש הקודקס יפורסם נוסח הקודקס לתקופה של 45 ימים לעיון הציבור והגשת הערות.

הערות הציבור יבחנו על ידי הועדה ובהתאם להחלטתה יעודכן הקודקס.

עם סיום עבודתה תודיע הועדה למועצה על גיבוש קודקס סופי. מועד ההודעה יהיה המועד בו יכנס הקודקס לתוקפו ויבוטלו כלל

החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

בסמכות יו"ר הועדה להביא נושאים שבמחלוקת להכרעת המועצה.

החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1517.
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