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 השנה 
לעומת 
שנה 

קודמת

ביצוע

2018-%ב201820202019-%ב20202019

הנהלה וכלליות  א6מיסים ומענקים1
204,000204,000214,000 מנהל כללי154,236150,6582.4148,40061 מיסים גביה עצמית ארנונה11

17,50015,40013.615,400הנחות מיסי ועד מקומי .  א00061
8,6008,4501.89,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
530,000414,00028.0409,000230,100227,8501.0238,400 השתתפות המועצה19

הוצאות מימוןב684,236564,65821.2557,4006
15,00014,2625.217,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות 64

15,00014,2625.217,000

שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים   גביה עצמית2
000 תברואה00071 תברואה21
205,000120,94669.5102,000 שמירה וביטחון88,27186,8321.785,00072 שמירה וביטחון22
300,000281,0006.8250,000 נכסים ציבוריים00074 נכסים ציבוריים24
95,00090,0005.6156,000מבצעים ואירועים,  חגיגות80,00075(37.8)11,47418,454מבצעים וארועים,  חגיגות25

99,745105,286(5.3)165,000600,000491,94622.0508,000

שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים  גביה עצמית3
000 חינוך00081 חינוך31
000 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000  קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37

000000

מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים60,00093(4.7)61,11964,114 נכסים43
000 מפעלים אחרים כולל ביוב00098 מפעלים אחרים כולל ביוב48

61,11964,114(4.7)60,000000

000הוצאות אחרות00099הכנסות אחרות59

845,100734,05815.1763,400כ כללי"סה845,100734,05815.1782,400כ כללי"סה

845,100734,05815.1782,400כ תקבולים"סה
845,100734,05815.1763,400כ תשלומים"סה

עלותמשרותמידע נוסף-שכר0019,00010השנה (גרעון)עודף 

61.00170,00000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב

70.00000פרק - שרותים מקומיים 14.100.00ר"תעריף ארנונת ועד מקומי  למ

80.00000פרק - שרותים ממלכתיים 4.910.00:  תעריף אגרת שמירה לחודש

90.00000פרק - מפעלים 0.000.00ר"תעריף ארנונת מועצה   למ

170,00000כ"סה0.000.00הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה

111870ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
מספר עובדים

אישור מועצה  מיום1עובדים  הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת  הוועד בתאריך
אישור מועצה  מיוםעובדים שרותים מקומיים' מס2

אישור מועצה  מיוםעובדים  שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
אישור מועצה  מיוםעובדים  מפעלים' מס4

ר ועד"חתימת  הוועד ויו

רואי אליהו

מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק

 השתתפות מוסדות15

-                                 

2020

0
תשלומיםתקבולים



תקציב:ועד מקומי

תקציבתקציב

שינוי 
בתקציב
 השנה 
לעומת 
שנה 

קודמת

תקציבתקציבביצוע

שינוי 
בתקציב
 השנה 
לעומת 
שנה 

קודמת

ביצוע

2018-%ב201820202019-%ב20202019

הנהלה וכלליות  א6מיסים ומענקים1
204,000204,000214,000 מנהל כללי154,236150,6582.4148,40061 מיסים גביה עצמית ארנונה11

17,50015,40013.615,400הנחות מיסי ועד מקומי .  א00061
8,6008,4501.89,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
530,000414,00028.0409,000230,100227,8501.0238,400 השתתפות המועצה19

הוצאות מימוןב684,236564,65821.2557,4006
15,00014,2625.217,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות 64

15,00014,2625.217,000

שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים   גביה עצמית2
000 תברואה00071 תברואה21
205,000120,94669.5102,000 שמירה וביטחון88,27186,8321.785,00072 שמירה וביטחון22
300,000281,0006.8250,000 נכסים ציבוריים00074 נכסים ציבוריים24
95,00090,0005.6156,000מבצעים ואירועים,  חגיגות80,00075(37.8)11,47418,454מבצעים וארועים,  חגיגות25

99,745105,286(5.3)165,000600,000491,94622.0508,000

שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים  גביה עצמית3
000 חינוך00081 חינוך31
000 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000  קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37

000000

מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים60,00093(4.7)61,11964,114 נכסים43
000 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48

61,11964,114(4.7)60,000000

000ר מועצה"השתתפות בתב00099הכנסות שלא תוקצבו59

845,100734,05815.1763,400כ כללי"סה845,100734,05815.1782,400כ כללי"סה

845,100734,05815.1782,400כ תקבולים"סה
845,100734,05815.1763,400כ תשלומים"סה

עלותמשרותמידע נוסף-שכר0019,00010השנה (גרעון)עודף 

61.00170,00000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב

70.00000פרק - שרותים מקומיים 14.100.00ר"תעריף ארנונת ועד מקומי  למ

80.00000פרק - שרותים ממלכתיים 4.910.00:  תעריף אגרת שמירה לחודש

90.00000פרק - מפעלים 0.000.00ר"תעריף ארנונת מועצה   למ

170,00000כ"סה0.000.00הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה

11,1870ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
מספר עובדים

אישור מועצה  מיום1עובדים  הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת  הוועד בתאריך
אישור מועצה  מיוםעובדים שרותים מקומיים' מס2

אישור מועצה  מיוםעובדים  שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
אישור מועצה  מיוםעובדים  שרותים ממלכתיים' מס4

ר ועד"חתימת  הוועד ויו

 השתתפות מוסדות15

-                                 

רואי אליהו

תשלומיםתקבולים

מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק

2020

0


