
ישראל מדינת
חיפה מחוז מינהל הפני□ משרד

המחוז על הממונה לשכת

 התשע״ז בסיון ד׳
 2017 במאי 29

2017-726 חש

לכבוד
צורי חיים מר

מוצקין קרית עיריית ראש

רב, שלום

(1 )עדכוו 2016 הכספים לשנת מוצמיו לזרית עיריית תקציב הנדון:

 שהואצלה חדש( )נוסח העיריות לפקודת )ג( 206 סעיף לפי הסמכות בתוקף כי מודיע, אני

 )עדכון!(. 2016 התקציב לשנת מוצקין קרית עיריית תקציב אישרתי ,1לי

ש״ח. 239,4-4-8,000 :המאושר התקציב כל סך

המפורט. התקציב תמצית את המהווה ,1א׳ שבנספח הפרוט פי על זאת

רב, בכבוד

ר•
 רו״ח ,הנא פאיז

חיפה מחוז על הממונה

העתק:
 חיפה מחוז מקומי(, )שלטון תחום מנהל - עבסאוי בשארה רו׳׳ח

העירייה גזברית - רואש נילי גב׳

. 812-813 ׳עמ ,4.12.08 התשס״ט בכסלו ז׳ ,5876 התשסי׳ט י״פ 1
 הינם הרשות בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים התקציב סעיפי כל :א׳ לנספח הערה 1

לחוק. ובהתאם המקובלים, המפתחות פי על ייקבעו הסופיים הסכומים . בלבד אומדנים
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א׳ נספח

(1 )עדכיו 2016 וזפספיס לשנת מוצלויו לזרית עיירית של רגיל תלזציב תמצית

העיריות פקודת לפי

 לפי הסמכות בתוקף כי מודיע, אני ׳׳הפקודה׳׳(, )להלן: 1העיריות לפקודת 209 לסעיף בהתאם
 לשנת מוצקין קרית עיריית של רגיל תקציב אישרתי ,2אלי שהועברה לפקודה )ג(206 סעיף

:להלן שתמציתו (1 )עדכון 2016 התקציב

 ההכנסות צד
 כללית ארנונה

 המים מפעל
 חינוך עצמיות
 רווחה עצמיות
 אחר עצמיות

עצמיות סה״ב

חדשים בשסלים
81.450.000

40.000
32.635.000

576.000
20.568.000

135.269.000

26,137,000 החינוך ממשרד תקבולים
19,992,000 הרווחה ממשרד תקבולים
744,000 אחרים ממשלתיים תקבולים

32,470,000 לאיזון כללי מענק
1,836,000 הפנים ממשרד אחרים מענלזים

81,179,000 ממשלה תקבולי סה״ב

........... אחרים תקבולים
........... קודמות שנים ובגיו ח״פ הכנסות

216,448,000 נצבר גרעון וכיסוי בארנונה הנחות לפני הכנסות סה״ב

23,000,000 בארנונה הנחות
........... נצבר גרעון לכיסוי הכנסה

239,448,000 מותנה ללא הכנסות סה״כ
................................................................מותנה הכנסה

239,448,000 מותנה כולל הכנסות סה״כ
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חדשים בשסלים ההוצאות צד
43,968,000 כללי שכר

58,851,000 כלליות פעולות
.......... המים מפעל

102,819,000 כלליות הוצאות סה״כ

21,072,000 חינוך עובדי שכר
52,711,000 חינוך פעולות
73,783,000 חינוך סה״כ

5,014,000 רווחה עובדי שכר
24,130,000 רווחה פעולות
29,144,000 רווחה סה״כ

........... וביוב מים פרעון-מלוות
8,982,000 אחר פרעוו-מלוות

8,982,000 פרעון-מלוות סה״כ

1,720,000 מימון הוצאות
........... בחירות בגין הוצאת

........... הודמות שנים ובגיו ח״פ הוצאות
216,448,000 נצבר גרעון וכיסוי בארנונה הנחות לפני הוצאות סה״כ

23,000,000 בארנונה הנחות
........... נצבר גרעוו לכיסוי הוצאה
239,448,000 מותנה ללא הוצאות סה״כ

־—...... מותנה הוצאה
239,448,000 מותנה כולל הוצאות סה״כ

נתאשר,

o>־ .
 רו׳׳ח ,הנא פאיז

חיפה מחוז על הממונה

 תאריך

.197 עמ׳ ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
. 812-813 עמי ,4.12.08 התשס״ט בכסלו ז׳ ,5876 התשס״ט י״פ 2
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