
יסדאל מדינת
ושומרון ביהורה הממונה לשכת - הפנים משרד

) לכבוד

וברכה, שלום

ת הגיון: שנ שרל או מ ה ציב ק ת ״ 2016ה

 המועצות לתקנון )ג(97 סעיף ולפי האזוריות, המועצות לתקנון ב)ג(78 סעיף לפי סמכותי עפ״י
:כדלקמן 2016 לשנת המקומית הרשות של התקציב את בזח מאשר הריני המקומיות,

המאושר: התקציב סד

:התקבולים ג.
0__________מאושרים תקבולים סה״כ 3) 5'3 u , ש״ח. אלפי

ם .2 שלומי פ כ :ת
6__________________מאושרים תשלומים סה״ב 3 0 3 d- ש״ח. אלפי ^

המפורט. התקציב תמצית את המהווה א', שבנספה הפירוט פי על וזאת

 שנקבע הדירוג לפי ורק אך עבודה ושכר משכורת לעובדים לשלם המקומית הרשות על .3
העובדים, שירות טינהל ע״י בתקן

אישורי טעונים לסעיף, מסעיף העברה כל ו/או המאושר התקציב ממסגרת חריגה כל ;4
המוקדם.

לפעול. יש פיה ועל האיזון״ למענק רזרבה ״תוספת ללא חינה המאושר התקציב מסגרת .5

 תשלום שום תשלם לא המקומית הרשות לרשות. השנתי התקציב הוא הנ״ל התקציב .6
המאושר. לתקציב בהתאם אלא התחייבות, שום עליה תקבל ולא מכספיה

א׳ בנספח המופיעים התקציב סעיפי כל אי(. )נספח המאושר מהתקציב עותק רצ״ב ז.
 בלבד. אמדנים העם הרשות, בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים המצורף,

לחוק, ובהתאם המפתחות, עלפי יקבעו הסופיים הסכומים

הפנים. משרד לתקציבים, המחלקה :העתק
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ש שם ר שומרו!ת1ח

)אלש״ח( 02.04.2017 2016 תקצ*ב עדכון
מעודב! 2016

ר לאיש!
מליאה

02.04.2017 תקציב תיקון
 שנתי תקציב
2016 קודם

הכנסות
60,661 2,511 58,150 גללית מארנונה ת10המ
2,481 -129 2,610 המים מפעל הכנסות
3,794 -218 4,012 הימן עצמעת
1,167 -30 1,197 רוותה עצמיות

26,674 1,717 24,957 עצמיות יתר
94,777 3,851 90,926 ה"נ0

103,995 ־561 104,556 ההימך ממשרד תקבולים
16,419 1,010 15,409 הרווחה ממשרד תקבוליט
10,673 165 10,508 אחרים ממשלתיים תקבולים
50,477 ־1 50,478 לאימן כללי מענק
22,669 20,248 2,421 מיועדים מענקים

204,233 20,861 183,372 סה״ב

4,023 523 3,500 באתונה)הנננאת{ הנחות
303,033 25,235 277,798 ת10הכנ ה״כ0

הוצאות
39,004 -324 39,328 בלל׳ שבר הוצאות
70,394 9,315 61,079 נלליות פעולות
2,809 -91 2,900 המים מפעל הוצאות

112,207 8,900 103,307 ה"ג0

48,254 ־1,303 49,557 ך1חינ שבר
99,188 3,260 95,928 חינוך פעולות

147,442 1,957 145,485 ה"כ0

6,288 261 6,027 רווחת עובדי שכר
16,698 2,188 14,410 רווחה פעולות
22,886 2,449 20,437 ה"כ0

282,535 13,306 269,229 !הנחות מינחן מ“פרע לפני הוצאות סה״ב

3,097 -62 3,159 וביוב מים מילוות פרעון
1,321 71 1,250 ת1אהר מילוות פרעון
4,418 9 4,409 ה"נ0

356 -״'31 387 מימק הוצאות
11,701 11,428 273 פעמיות תד והוצאות העברות

299,010 24,712 274,298 ת1הנח לפני הוצאות ה״נ0

4,023 523 3,500 בארנונה)הוצאות{ הנחות

303,033 25,235 277,798 הוצאות ה"כ0

0 0 0 )גרעון( עודף


