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 המועצה ראש דגן- יוסי

שומרוו אזורית מועצה

וברכה, שלום

שומדוו - 2018 לשנת המאושר התקציב :הנדון

 המועצות לתקנון )ג(97 סעיף ולפי האזוריות, המועצות לתקנון ב*78 סעיף לפי סמכותי עפ״י
11 :כדלהלן 2018 לשנת המקומית הרשות של התקציב את בזה מאשר הריני המקומיות,

 ;המאושי התקציב סד .1

התקבולים
| ₪. אלפי 332,688 מאושרים תקבולים סה״כ

התשלומים
₪, אלפי 332,688 מאושרים תשלומים סה״כ
המפורט. התקציב תמצית את המהווה המצ״ב, א׳ שבנספח הפירוט פי על וזאת

ן .

קבע נץ הדירוג לפי ורק אך עבודה ושכר משכורת לעובדים לשלם המקומית הרשות על .2
| ; העוברים. שירות מינהל ע״י בתקן

\ורי א| טעונים לסעיף, מסעיף העברה כל ו/או המאושר התקציב ממסגרת חריגה כל .3
! המוקדם.

לפען יש פיה ועל האיזון״ למענק רזרבה ״תוספת ללא הינה המאושר התקציב מסגרת .4

 ת^לום שום תשלם לא המקומית הרשות לרשות. השנתי התקציב הוא הנ״ל התקציב .5
המאושר. לתקציב בהתאם אלא התחייבות, שום עליה תקבל ולא מכספיה

 בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים א׳, בנספח המופיעים התקציב סעיפי כל .6
וק. ל ובהתאם המפתחות, עלפי יקבעו הסופיים הסכומים בלבד. אומדנים הינם הרשות,

,?If 7
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)אלש״ח( 12,02,18 2018 תקציב עדכון
 מעודכן 2018

ו1לאיש
מליאה

12.02.18 תקציב תיקו!
 2018 תקציב

24.12.17
ות0הננ

70,000 1,200 68,800 כללית תה ארג ט ות03הכ
2,300 0 2,300 המים מפעל הכנפות
4,119 104 4,015 חיתן עצמיות
1,337 47 1,290 חוחה עצמיות

28,005 5,021 22,984 עצמיות יתר
105,761 6,372 99,389 ה"נ0

141,795 5,832 135,963 הווימך ממטרד תקבולים
19,801 458 19,343 הראחה ממטח־ תקבולים
8,478 •212 8,690 אתרים ממשלתיים תקבולים

51,678 0 51,678 לאיזון כללי מענק
675 147 528 מיועדים מענקים

222,427 6,225 216,202 ה׳'נ0

4,500 0 4,500 בארנונה)הכנסות( ת1הנח
332,688 12,597 320,091 ת10המ ר\'כ0

32,259 17,259 15,000 מותגה הכנסות
364,947 29,856 335,091 ת10הכנ ה"כ0

הוצאות
40,833 128 40,705 כללי שכר הוצאות
61,470 828 60,642 כלליות פעולות

3,000 350 2,650 המים מפעל הוצאות
105,303 1,308 103,997 ה״כ0

62,135 502 61,633 חינוך שכר
124,684 10,050 114,634 חינוך פעולות
186,819 10,552 176,267 ה"כ0

8,437 -457 8,894 רעתה בדי1ע שכר
19,261 1,337 17,924 רווחה פעולות

27,698 880 26,818 ה"ב0

319,820 12,738 307,082 והנתות מימו! פרע״ת לפני הוצאות ה"כ0

3,170 11 3.159 ב1ובי מיח מילוות פרעון
4,688 0 4,688 אחרות מילוות פרעון

7,858 11 7,847 ה"כ0

397 '15 412 מימו! הוצאות
113 -137 250 פעמעת חד והוצאות העבחת

328,188 12,597 315,531 mmti' לפני הוצאות נ”ה0

4,500 0 4,500 בארנמה)הוצאות( הנחות

332,688 12,597 320,091 הוצאות ה"כ0

32,259 17,259 16,000 נמתנה הוצאות


