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 המקומית המועצה ראש
סביון

2020 הכספים לשנת סביון מקומית מועצה תקציב עדכון הנדון:

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

ש״ח 66,808,000- :המאושר התקציב כל סך
המפורט. התקציב תמצית את המהווה , * א׳ שבנספח הפירוט על^י וזאת

r

ימן  טוב
הממונה על מחו־~וז מרכז

(2021 ___________ב___) תשפ״א___________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 עמי תשנ״ח : 1Z56 עמי תשי״ח, ק״ת

073-332-0672 טלפון: 72430 מיקוד רמלה, 91 הרצל רחוב הממשלה, קריית
mer-memunem(fl,moin.gov.il אלקטרוני: דואר www.moin.gov.il המשרד: אתר
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 סביון מקומית מועצת של רגיל תקציב עדכון
2020 הנספים לשגת

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
28,910,000
15,600,000

986,000
7,000

10,299,000
55,802,000

3,958,000
2,171,000

209,000

922,000
7,260,000

1,067,000

64,129,000

2,679,000

66,808,000

66,808,000
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מקומי שלטון מרכז מחוז מינהל

ההוצאות צד
שכר כל לי

פעולות כלל יות
מפעל המ ים

כלליות סה״כ

שכר עובדי חינ וך
פעולות חינ וך

חינוך סה״כ

שכר עובדי רו וחה
פעולות רו וחה

רווחה סה״כ

חדשים שקלים
9,090,000

29,860,000
9,250,000

48,200,000

4,238,000
7,212,000

11,450,000

481,000
2,522,000
3,003,000

וביוב מי□ פרעון־מלוות
אחר פרעוו־מלוות

פרעון־מלוות סה״כ

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

נצבר גרעון וכיסוי בארנונה הנחות לפני הוצאות סה״כ

910,000

910,000

488,000

100,000
64,151,000

בארנונה הנחות
הוצאה לכיסוי גרעון  נצבר

מותנה ללא הוצאות סה״כ

2,657,000

66,808,000

מותנה הוצאה
66,808,000מותנה כולל הוצאות סה״כ

 טוב פ(מן בר יונתן
המרכז מחוז על הממונה

2021)תשפ״א___________ב
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	ראש המועצה המקומית סביון


	הנדון: עדכון תקציב מועצה מקומית סביון לשנת הכספים 2020

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

	סך כל התקציב המאושר:	-66,808,000 ש״ח

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

	הממונה על מחו

	ימן טוב ־~וז מרכז


	עדכון תקציב רגיל של מועצת מקומית סביון לשגת הנספים 2020

	הו11ת1י מתוזי7 מהפגים

	יונתן בר פ)מן טוב הממונה על מחוז המרכז




