
28/08/2011 העברות מסעיף לסעיף תברים 2011 העברה מס 3  עיריית כפר סבא

תקציב קייםשם הסעיףפרקסעיףהיחידה

מתוכו  

תקציב קייםתקציב מעודכןעדכון2011

מתוכו  

עדכון2011

תקציב 

הסברמעודכן

          1,205           35          -       1,170התאמה לאופק חדש- השתתפות משרד החינוך52253002

             587          -          587התאמה לאופק חדש- השתתפות קרנות54053002

1,757       -          35           1,792          -           -           -             

         1,418             35           -       1,383              -התאמת מבנים לאופק חדש75053002

            374           -          374              -הצטיידות ומיחשוב לאופק חדש93053002

-          -          -              1,757       -           35             1,792         

             -          1,110         242          868פינוי בינוי גורדון- הכנסות משרד הבינוי והשיכון5221453

868          -          242         1,110          

         1,110           242          868פינוי בינוי גורדוןן7501453

-          -          -              868          -           242           1,110         

             443          -          -          443השתתפות משרד החינוך בשיפוצי מוסדות חינוך52253001

             -             156         156          -          -השת' קרן שלם בשיפוץ חדר אוכל- בי"ס סאלד52353001

          6,864          -       2,809       6,864השתתפות הפיס בשיפוצי מוסדות חינוך52453001

          6,910          -          -       6,910מימון קרן עודפי תב"ר53053001

             -        22,149           64       9,758     22,085מימון קרנות הרשות54053001

36,302     12,567     220         36,522        

       35,902           -     12,167     35,902שיפוצים במוסדות חינוך- עב' קבלניות75053001

            400           -          400          400הקמת גנ"י בשנת 752530012012

            220           220           -           -שיפוץ חדר אוכל- בי"ס סאלד75353001

-          -          -              36,302     12,567     220           36,522       

             -              -     8,865-          -       8,865פיתוח מתחם האוניברסיטה-קרן עודפי תב"ר5301568

             -        19,395      8,865       1,030     10,530פיתוח מתחם האוניברסיטה-קרנות הרשות5401568

19,395     1,030       -          19,395        

       19,395       1,030     19,395פיתוח מתחם האוניברסיטה-עבודות קבלניות7501568

-          -          -              19,395     1,030       -           19,395       

        10,581     10,381     10,581פרויקטים ירוקים, הפקת חשמל וניטור-מקרנות54013004

10,581     10,381     -          10,581        -           -           -             

         9,981         600-     10,381     10,581              -גגות סולאריים - פוטוולטאיים75013004

            600           600           -           -              -ניטור קרינה סלולארית75113004

-          -          -              10,581     10,381     -           10,581       

68,90323,97849769,40068,90323,97849769,400

הוצאות (באלפי ₪)הכנסות (באלפי ₪)

סה"כ העברות 

חינוך
נתקבלה הרשאה ממשרד החינוך  

ל"המר" התאמה לאופק חדש

חינוך

נתקבלה מקרן שלם הרשאה 

לשיפוץ חדר אוכל בי"ס חינוך 

מיוחד סאלד. יתרה ע"פ האומדן 

מקרנות הרשות

העברה  מפרויקט גגות סולאריים 

(ע"פ תוצאות המכרז והחוזה) 

לפרויקט של ניטור קרינה 

סלולארית.

הנדסה

הנדסה

כנגד תקבול ממשרד הבינוי 

והשיכון להעברה לפרויקטור 

המטפל  בפרויקט

הנדסה

העברה פנימית בין קרנות- תיקוני 

מיון
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