
������������	
���������	�
��������
�������		�����
��
���	

����������

����
�������/���������� 5555������5554������	���� 5554������

���	�


���
�

	�44,00044,000 44,0000%

��	��	000000 40000011%

�		���	� ��1,0991,000 1,10049044%

	�			�	� ��001091 140(44)-0%

	���	� ��1,4110,440 0,490001%

43,51545,330 45,9499115% 
��	�
�


��

�		��	��	����	��01,01901,191 00,4110004%

	�				��	����	��19,10019,910 19,1090491%

�	����������	��4,4904,110 4,00104014%

�	����������	�44,00044,000 44,0000%

���	���� �400490 4900%

���	���� �1,0001,000 0,090(090)-09%

�	�����	��4,4014,140 0,010(909)-11%

� 	�	000000 000

15,35515,959 15,9455035% ��		�����
�


��

	�����	�	���	����	�1,000(1,000)-100%

			��	�		10,00010,000 10,0000%

55,55555,555 55,505(5,555)-9% 
������
���
��


��

539,513530,553 530,590(94)5% 
���
��


��


�����

����	�40,14941,090 40,0000000%

	����	�	��00,14409,011 09,941(419)-1%

59,01559,955 59,3555555% 
��
�


��

�		������	��	�14,44110,941 14,440(004)-4%

�		���	�	��04,14000,040 01,0000904%

39,51535,391 35,5955005% ������


��

	�			����	��	�0,1010,104 0,0401040%

	�			�	�	��00,09901,000 01,000(000)-0%

55,44459,554 59,515(301)-5% ������


��

	���		���	�	�1,9100,404 0,4040%

9,9550,453 0,4535% 
��	���
���


��

�	 ��	��1,1401,004 1,104(100)-9%

�������		��		�	��000000 0000%

� 	�	��		000000 000

5,3955,049 5,9495559% 
��	
��������	�	�
������


��

	�����	�	���	���		��	1,000(1,000)-100%

			��	�		10,00010,000 10,0000%

55,55555,555 55,555(5,555)-9% 
������
������


��

545,515545,345 545,555(005)-5% 
������


��

(5,199)(5,145) (3,554)(055)-55% ���
�������
�
���

00/11/141������1�����

הקש כאן למסמך נגיש





 עיריית אופקים
מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים


₪באלפי 


ביצוע חזוי 5102תקציב 
5102


אחוז גידול/ 5102תקציב שינויים
קיטון


הכנסות 


34,5000003330003333%ארנונה 


25016% 520 033003הכנסות ממכירת מים


60034606250426002300%עצמיות חינוך


041-0%(00)051103עצמיות רווחה 


100110004203000026%עצמיות אחר


285230215,24,332058845%סה"כ עצמיות


5602635300612235606310%תקבולים ממשרד החינוך


6306036301535046303126%תקבולים ממשרד הרווחה


00030003210030016060%תקבולים ממשלתיים אחרים


0000530000530000533%מענק כללי לאיזון 


0350430433%מענקים מיועדים


60033-53%(042)6033350342מעניקים מיוחדים


00102-61%(323)0002100060ם אחריםליתקבו


233533533הכנסה מותנית


325825325,2554832540,1%סה"כ תקבולי ממשלה


633%-(60350)60350מענק לכיסוי גרעון מצטבר


6305036305036305033%הנחות ארנונה


015521-4%(05152)015521005542סה"כ הכנסות נוספות


08452181%(2,)084503808452,4סה"כ הכנסות


הוצאות


0506040300530230603435%שכר כללי


530066-6%(064)520100530306פעולות כלליות


245435245820520245,101%סה"כ כלליות


650301-0%(030)600006600003שכר עובדי חינוך


5006035602032355500050%פעולות חינוך


8,52308251405448258,30%סה"כ חינוך


0060100303650006005%שכר עובדי רווחה


560303-5%(035)530533560005פעולות רווחה


5,5512-0%(843)5252225,5235סה"כ רווחה


1046320050200503%פרעון מלוות אחר


540145258452581%,סה"כ פרעון מלוות


60350-4%(633)6060360650הוצאות מימון


0500500503%הוצאות והעברות חד פעמיות


233533533הוצאה מותנית


סה"כ הוצאות מימון וחד 
 פעמיות


558,205,2401105424,%


קובץ זה הינו קובץ נגיש שהותאם לאנשים עם מוגבלות 
ראייה המשתמשים בקורא מסך. הקובץ הנגיש נועד 


לצרכי נוחות בלבד. המסמך המחייב הינו המסמך 
המקורי.







ביצוע חזוי  5102תקציב  
5102 


אחוז גידול/  5102תקציב  שינויים
 קיטון


 633%-  (60350) 60350  העברה לכיסוי גרעון מצטבר


 3% 630333  630333 630333 הנחות ארנונה


 4%- 015111 (05152) 005152 015111 סה"כ הוצאות נוספות


 0%- 0215822 (442) 0205051 0205135 סה"כ הוצאות


      


 51%- (55325) (405) (85222) (05344) סה"כ עודף/)גרעון(
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