
10.03.09

₪ באלפי

תקציב מעודכןשנוי נדרשתקציב קיים

77,3004,70082,000            

1,000460-540                 

336100436                 

450                200-250                 

265                30-235                 

46                  200246                 

10,356           25-10,331            

7,819             3058,124              

16,905           40017,305            

14,245           950-13,295            

305                25330                 

6,707             1416,848              

135,7344,206139,940

תקציב מעודכןשנוי נדרשתקציב קיים

7,761             5908,351              

1,591             1901,781              

7,130             2507,380              

3,597             73,604              

5,372             345            5,717              

420                80              500                 

2,319             223            2,542              

2,045             -261          1,784              

125                25              150                 

1,275             125            1,400              

707                65              772                 

3,460             1,000         4,460              

1,140             140            1,280              

185                30              215                 

2,065             300            2,365              

1,570             65              1,635              

11,938           -46            11,892            

11,500           260            11,760            

20,053           -110          19,943            

19,805           100            19,905            

1,680             20              1,700              

3,378             60              3,438              

900                50              950                 

469                50              519                 

270                10              280                 

1,917             100            2,017              

9,008             135            9,143              

342                103            445                 

370                100            470                 

7,005             200            7,205              

129,397         4,206         133,603          

גידול בעלויות החזקת א.ת. אלון תבור

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

תוספת פעילות בישובים

סה"כ

הסעות

שפ"י

איכות הסביבה

התאמת סל לתושב

תוספת תקציב לשיפוץ מקלטים

שנוי בחלוקת הנטל בין השותפים ע"פ הוראות משרד הפנים

עידכון צרכים

עידכון תעריפי חשמל

תאמות לתוספת עלויות התחזוקת הגינון בכניסות לישובים

מעבר מתעריף ב' לתעריף ג'

כבישים

חינוך על יסודי

גידול בתעריף היטל ההטמנה,התייקרות תעריף כניסה לפנוי להטמנה

פנוי גזם

בטחון

מכסות וב"ע

תאורת רחובות

גינון

חלף הכנסות ארנונה

כלכלי

שרותים חקלאיים

גידול בהוצאות חשמל,תקשורת,

רזרבת שר-הנחיות מ.הפנים -90% מתקבול 2008

גידול בהכנסות בגין  גידול בתקבולי שכ"ד

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמת מסגרת מועצה לתקציב מעודכן של משרד הרווחה

הסברים

תוספת ארנונה לחיוב שנתי.(שנוי מאזור ב' לאזור ג' בחלק מהישובים-תוספת 
1 מלש"ח  מוחזר לישוב ראה סיף הוצאות)

נושא

הוצאות ארנונה

התאמות לשנת הלימודים תשס"טגני ילדים

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

קיטון בהשתתפויות  מינהל הספורט

הסברים

גידול בהנחות זכאי ארנונה-500 אלש"ח,גידול בהוצאות גביה

סה"כ

ירידה בשעורי הרבית במשק

ירידה בהשתתפות גורמי חוץ במלגות

אגרות ביוב-במסגרת שרותים תעשיתיים

שמושים

חינוך יסודי

פיתוח כלכלי

עידכון סגן שני,והחלפת רכב ראש המועצההנהלת המועצה

מינהל כללי ואחזקת בית

מינהל כספי

פינוי אשפה

חינוך על יסודי

הסעות

ספורט

רווחה וקהילה

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

תקבולים

הכנסות מיוחדות

עידכון מס.1 לתקציב 2009

מקורות

נושא

ארנונה

מינהל כללי

מימון

השתתפויות ושונות

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

מינהל חינוך

הגיל הרך

חינוך יסודי

עידכון השתתפות

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

גני ילדים

תרבות

סל תרבות

ספריה

מוזאונים

ספורט

רווחה

התאמות לשנת הלימודים תשס"ט

התאמת מסגרת מועצה לתקציב מעודכן של משרד הרווחה

הפרשה לקרן שיקום תשתיות ביוב ומיםביוב

תוספת להשלמת חלקנו מול משרד הדתות בתקציבמועצה דתית



10/03/2009

₪ באלפי

תקציב מעודכןשנוי נדרשתקציב קיים

77,300      4,700       82,000           

1,000        -460        540                

336           100         436                

450           -200        250                

265           -30          235                

46200         246                

10,356-25          10,331           

7,819305         8,124             

16,905400         17,305           

14,245-950        13,295           

30525           330                

6,507111         6,618             

20030           230                

135,734    4,206       139,940         

תקציב מעודכןשנוי נדרשתקציב קיים

7,761        590         8,351             

1,591        190         1,781             

7,130        250         7,380             

3,597        7             3,604             

5,372        345         5,717             

420           80           500                

2,319        223         2,542             

2,045        -261        1,784             

125           25           150                

1,275        125         1,400             

707           65           772                

3,460        1,000       4,460             

1,140        140         1,280             

185           30           215                

2,065        300         2,365             

11,938      -46          11,892           

1,570        65           1,635             

11,500      260         11,760           

20,053      -110        19,943           

19,805      100         19,905           

1,680        20           1,700             

3,378        60           3,438             

900           50           950                

469           50           519                

270           10           280                

1,917        100         2,017             

9,008        135         9,143             

342           103         445                

370           100         470                

7,005        200         7,205             

129,397    4,206       133,603         

171,321   4,206      175,527       

-          

רווחה

עידכון מס.1 לתקציב 2009

מקורות

נושא

ארנונה

מינהל כללי

מימון

בטחון

מכסות וב"ע

השתתפויות ושונות

פיתוח כלכלי

גני ילדים

חינוך יסודי

מינהל כללי ואחזקת בית

חינוך על יסודי

הסעות

ספורט

כבישים

הכנסות מיוחדות

סה"כ מקורות

שמושים

נושא

הוצאות ארנונה

מלחמה בסמים

פנוי אשפה

פנוי גזם

תאורת רחובות

גינון

חלף הכנסות ארנונה

פיתוח כלכלי

שרותים חקלאיים

מינהל חינוך

גני ילדים

הגיל הרך

חינוך יסודי

חינוך על יסודי

הסעות

שפ"י

תרבות

סל תרבות

ספריה

מוזאונים

ספורט

רווחה

סה"כ תקציב

מועצה דתית

יחידה סביבתית

ביוב

הנהלת המועצה

מינהל כספי

סה"כ שמושים


