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 המקומית המועצה ראש
סביון

2019 הכספים לשכת סביון מקומית מועצת תקציב עדכון הנדון:

 שהואצלה 1958 - תשי״ח המקומיות, המועצות לצו ג׳ 186 סעיף לפי סמכותי בתוקף
:להלן כמפורט ,2020 - לשנת סביון המקומית המועצה תקציב לאשר הריני לי,

ש״ה 66,666,000- :המאושר התקציב כל סך

המפורט. התקציב תמצית את המהווה , * א׳ שבנספח הפירוט פי על וזאת

 £ רב, 1בכבו

 טוב סימן בר יונתן
מרכז על׳מחוז הממונה

(2020 תש״ף _ ב \

 הרשות בתקציב הממשלה להשתתפות המתייחסים התקציב סעיפי כל : א׳ לנספח הערה *
לחוק. ובהתאם המקובלים, המפתחות עפ״י ייקבעו הסופיים הסכומים בלבד, אמדנים הינם

152 עמ׳ תשנ״ח : 1256 עמ׳ תשי״ח, ק״ת
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 סביון מקומית מועצה של רגיל תקציב עדכון
2019 הכספיס לשנת

ההכנסות צד
כללית ארנונה

מים מפעל
חינוך עצמיות
רווחה עצמיות
אחר עצמיות

עצמיות סה״כ

החינוך ממשרד תקבולים
הרווחה ממשרד תקבולים
אחרים ממשלתיים תקבולים

לאיזון כללי מענק
הפנים ממשרד אחרים מענקים

ממשלה תקבולי סה״כ

אחרים תקבולים
קודמות שנים ובגין ח״פ הכנסות

נצבר גרעון וכיסוי בארנונה הנחות לפני הכנסות סה״כ

בארנונה הנחות
נצבר גרעון לכיסוי הכנסה
הבאות בשנים הרשות ממקורות כיסוי
מותנה ללא הכנסות סה״כ

מותנה הכנסה
מותנה כולל הכנסות סה״כ

חדשים שקלים
29,500,000
14,750,000

919,000
1,000

14,430,000
59,600,000

3,238,000
2,045,000

160,000

5,443,000

65,043,000

1,623,000

66,666,000

66,666,000
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התוצאות צד
כללי שכר

 כלליות פעולות
מפעל המ ים

סה״כ כלליות

 חינוך עובדי שכר
פעולות חינוך 
סה״כ חינוך

 רווחה עובדי שכר
פעולות רווחה 
סה״כ רווחה

וביוב מי□ פרעון־מלוות
אחר פרעוו-מלוות

פרעון־מלוות סה״כ

מימון הוצאות
בחירות בגין הוצאות
קודמות שנים ובגיו ח״פ הוצאות

נצבר גרעון וכיסוי בארנונה הנחות לפני הוצאות סה״כ

חדשים שקלים
7,115,000

33,121,000
9,400,000

49,636,000

3,768,000
7,112,000

10,880,000

428,000
2,588,000
3,016,000

930,000

930,000

422,000

182,000
65,066,000

בארנונה הנחות
 נצבר גרעוו לכיסוי הוצאה

סה״כ תוצאות ללא מותנת

1,600,000

66,666,000- מותנה הוצאה
66,666,000 מותנה כולל הוצאות סה״כ

המרכז מחוז על הממונה

c/ (2020 ר ב)תש״ף _ ב
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