
27/05/2010 העברות מסעיף לסעיף מספר4 לשנת 2010 עיריית כפר סבא 

מספרהסברתקציב חדשהגדלההקטנהתקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

קוד 

ביצוע

2    30העברה לצורך נקיון מחלקת מחשב ושכר              60,900        60,900                  -נקיון אגף  מחשב 75393000איכות הסביבה

2    30העברה לצורך נקיון מחלקת מחשב ושכר       1,802,900-       60,900-      1,742,000-נגדי מחשב 99893000איכות הסביבה

2    30העברה לצורך נקיון מחלקת מחשב ושכר                   -          60,900             60,900נקיון תהילה750818000איכות הסביבה

2    30העברה לצורך נקיון מחלקת מחשב ושכר              60,900        60,900                  -עזר מחשב593621000איכות הסביבה

2    29התיקרויות         3,690,000        40,000        3,650,000גינון קבלנים750746000איכות הסביבה

         2,202,000      402,000        1,800,000תקציב מועצה דתית 810851000הנהלה

הגדלה בשל שינוי חקיקה הקטנת שיעור 

ההשתתפות של משרד הדתות במועצה 

הדתית מ40% ל 25% והגדלת חלקה של 

2    29העירייה ל 75%

            610,000      210,000           400,000השתתפות עירית כ"ס במחלקה וטרינרית810923000הנהלה

הגדלת חלקנו לאור הקטנת ההכנסות בגין 

2    29אגרות שירותים

2    29לאור השינויים שחלו במשך השנה במשק            238,000        662,000           900,000רזרבה981994000הנהלה

            30,000-       30,000-                  -סוכנות יהודית760369000קליטה

השתתפות הסוכנות היהודית במימון דירת 

2    25קלט מעבר לעולים חדשים

2    26הרשאות משרד הקליטה לפרויקטים            72,800-       40,000-           32,800-הכנסות ממשרד הקליטה960369000קליטה

2    25השכרת דירת קלט לעולים חדשים            187,500        40,000           147,500פעולות קליטה786869000קליטה

            217,500        40,000           177,500פעולות קליטה786869000קליטה

פעולת קליטה פרוייקטים לפי הרשאות 

2    26המשרד

הקצבה מ.הבריאות לפרויקט בריאות השן          113,000-113,000-                  -הכנסות בריאות השן940313200חינוך

הקצבה מ.הבריאות לפרויקט בריאות השן            113,000113,000                  -רופאי שיניים753813200חינוך

2    27העברת פעולות אל סם למשרד הרווחה            62,500-       61,000-             1,500-השתתפות רווחה באל סם930347300רווחה

2    27העברת פעולות אל סם למשרד הרווחה              54,600          20,400             75,000אל סם781847300רווחה

2    27העברת פעולות אל סם למשרד הרווחה              81,400        81,400                  -אל סם רווחה841847300רווחה

2    24חלוקה לפי מפקד תלמידים 2010            105,900        14,500             91,400הנוער העובד והלומד781828900תרבות נוער וספורט

2    24חלוקה לפי מפקד תלמידים 2011              34,500            9,200             43,700השומר הצעיר782828900תרבות נוער וספורט

2    24חלוקה לפי מפקד תלמידים 2012            102,700            6,900           109,600בני עקיבא783828900תרבות נוער וספורט

2    24חלוקה לפי מפקד תלמידים 2013            115,900            3,400           119,300הצופים784828900תרבות נוער וספורט

2    24חלוקה לפי מפקד תלמידים 2014                5,000          5,000                  -ביתר787828900תרבות נוער וספורט

2    28העברה לצורך רכישת כסאות לתהילה              24,000            8,000             32,000קליטה ישירה בתהילה784869000תרבות נוער וספורט

2    28העברה לצורך רכישת כסאות לתהילה              800013,000               5,000תהילה רכישות מיוחדות 930818000תרבות נוער וספורט

770,800770,800סה"כ לביקורת

ריכוזים

468,475,8100-131,000-468,606,810-הכנסות 

468,475,810770,800901,800468,606,810הוצאות

0770,800770,8000סך הכל שינויים

הסבר קוד ביצוע
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