
שינוי בתקציב הבלתי רגיל

 פירוט מקורות 

מימון

₪-  סכום 

 300,000          תכנון'  הוצ 300,000        קרנות הרשות 300,000        2,900,000       3,200,000             עמק חפר.א. הכנת תוכנית אב למ 460          1           

 500,000          תכנון'  הוצ 500,000        קרנות הרשות 500,000        6,000,000       6,500,000              תשתיות מנהל ותכנון במועצה 682          2           

 1,000,000       קבלניות'  עב 1,000,000     קרנות הרשות 1,000,000     1,500,000       2,500,000              סלילה בישובים 801          3           

 973,737          קבלניות'  עב 973,737        משרד החינוך 973,737        15,649,159     16,622,896           'שלב א' ס שפרירים א" בנוי כיתות בי 831          4           

 90,000          קרנות הרשות

 210,000        משרד התחבורה

 90,000          קרנות הרשות

 210,000        משרד התחבורה

 650,000          רכישה וציוד 650,000        קרנות הרשות 650,000                חידוש מערכות בבית המועצה 946          7           

 50,654            קבלניות'  עב 50,654          טוטו 50,654          4,971,971       5,022,625             מתקני ספורט 681          8           

 2,099,000       קבלניות'  עב 2,099,000     משרד הפנים 2,099,000              התמוטטות המצוק החופי 947          9           

 500,000          תכנון'  הוצ 500,000        קרנות הרשות 500,000                ע שושנת העמקים" תב 948           10          

דברי הסבר

 התקציב מיועד לצורך קידום תוכניות אב והסדרות תכנוניות 1          

 התקציב מיועד להכנת תוכניות לקידום פרויקטים בתחומי הבניה והכבישים בעמק 2          

התקציב משמש להשתתפות המועצה בביצוע עבודות תשתית בישובי המועצה בהתאם להקצאה לתשתיות בישובים 3          

ס שפרירים א"תוספת תקציבית ממשרד החינוך עם השלמה של המועצה לצורך הקמת בי 4            

הקצאה של משרד התחבורה ושל המועצה לצורך תכנון כביש בין נעורים לביתן אהרון 5          

5700הקצאה של משרד התחבורה ושל המועצה לצורך תכנון כיכר בצומת העוגן עם כביש  6          

 חידוש מערכות מיועד לשידרוג מערכות המידע במועצה 7          

 תוספת הקצבה של הטוטו למתקני ספורט 8          

 תקציב מיוחד שהתקבל ממשרד פנים לצורך התחלה בטיפול במצוקים בחופי הים בעמק בשלב זה רק לצורך התחלת התכנון 9          

ע לשושנת העמקים שתסדיר את כל זכויות הבניה בישוב"הכנת תב10  

           5 

           6 

26/12/18מליאה מיום 

 פירוט  מקורות מימון הפחתה

שם )תשלומים

(סעיף

₪-  סכום  ' מס

סידורי

כ תקציב " סהכ תקציב מבוקש" סהשם הפרוייקטר"תב' מס

קודם

 תוספת

תכנון כביש מחבר בין נעורים לביתן אהרון

          300,000 

 300,000          תכנון' הוצ

                300,000          944 

         945 

5700תכנון מעגל תנועה צומת העוגן 

                300,000 

תכנון'  הוצ

1


