מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז מרכז שלטון מקומי
0600-1075-2021-0000530

לכבוד
מר צבי גוב ארי
ראש העירייה
יבנה

הנדון :עדכון תקציב עיריית יבנה לשנת הכספים 2020

בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,אני מאשר בזאת את עדכון
תקציב עיריית יבנה לשנת .2020
סך כל התקציב המאושר 404,583,000 :שקלים חדשים.
כל זאת על פי הפרוט שבנספח א' ,¹המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
יונתן בר סימן טוב
הממונה על מחוז המרכז

____ ב_________ תשפ"א (___ ב__________ )2021
 ¹הערה לנספח א' :כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם
אומדנים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים ,ובהתאם לחוק.

קריית הממשלה ,רחוב הרצל  91רמלה ,מיקוד  72430טלפון073-332-0672 :
דואר אלקטרוניmer-memunem@moin.gov.il :
אתר המשרדwww.moin.gov.il :

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז מרכז שלטון מקומי

עדכון תמצית תקציב עיריית יבנה לשנת 2020
הנני מודיע לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה) כי בתוקף הסמכות לפי סעיף ( 206ג) לפקודה ,שנאצלה
אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית יבנה לשנת התקציב  2020שתמציתו להלן:

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

שקלים חדשים
161,000,000
40,000
1,433,000
1,552,000
15,229,000
179,254,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סה"כ תקבולי ממשלה

115,768,000
28,616,000
7,981,000
26,439,000
178,804,000

תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

1,148,000
359,206,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סה"כ הכנסות ללא מותנה
הכנסה מותנה
סה"כ הכנסות כולל מותנה

45,377,000
404,583,000
404,583,000
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מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז מרכז שלטון מקומי
צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סה"כ כלליות

שקלים חדשים
60,272,000
100,619,000
160,891,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך

101,143,000
51,253,000
152,396,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

8,920,000
32,804,000
41,724,000

פרעון-מלוות מים וביוב
פרעון-מלוות אחר
סה"כ פרעון-מלוות

685,000
2,771,000
3,456,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

739,000
21,433,000
359,206,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הוצאות ללא מותנה

45,377,000
404,583,000

הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה

404,583,000

____ ב_________ תשפ"א (___ ב__________ )2021

בכבוד רב,
יונתן בר סימן טוב
הממונה על מחוז המרכז

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' 197
י"פ התשס"ט ,עמ' 812
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