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־ 201y לשנת המאושר התקציב הנדון: י

 המואצות לתקנון (1)97 סעיף ולפי האזוריות, המועצות לתקנון 078 סעיף לפי סמכותי עפ״י
־- כדלהלן 2017 לשנת המקומית הרשות של התקציב את בזה מאשר חריני המקומיות,

ד תקציב ס שר ה :המאו

o| / התקבולים: .1  jjQ ^p
.5^3 מאושרים תקבולים סה״כ כ / ן ן { ניח. אלפי ^

מים! .2 שלו 0 ת
3 מאושרים תשלומים סה״כ / 1 $ 3 A n ' אלפי .₪

המפורט. התקציב תמצית המחווחאןנ א/ שבנספח הפירוט פי על וזאת

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

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

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

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

 א' בנספח המופיעים התקציב סעיפי כל א<(, )נספח המאושר מהתקציב עותק רצ״ב .7
 בלבד, אמדנים חינם הרשות, בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים המצורף,

לחוק, ובהתאם המפתחות, עלפי יקבעו הסופיים הסכומים
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לאישור
מליאה 2017 חקציג
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66,730 0 65.730 גללית מאמתה חהגסות
1,900 0 1,900 0המי;»פעל הכנסות
4,137 0 4,187 י ימך ה עצמעת
1,239 0 1,239 מוחה; עצמיות

23,718 65 23.653 עצמיות יתר

74 96,7 65 96,709 ה״ב0

134,737 2,239 132,498 המימן ממשדר תקמליש

20,772 81 20,691 הרווחה ממשרד תקצוליח
11,024 0 11,024 0אהרי ממשלתייגז תקגוליש
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210,047 2,320 216,727 כ’םיל

3,600 0 3,500 )חמסות( חנחותבארנונןין
318,321 2,385 315,936 .

46,786 7,411 39,376
366,107 9,796 336,311
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65,119 516 64,604 נלליות פעולות

2.650 0 2,650 ■המיט ל הסע הוצאות
107,386 523 168,863 סר״״ב

57,895 105 57,790 חימר שגר
116.272 1,784 114,486 j חינוך פעולות
174,167 1,889 172,278 y'txo i
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