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 הוצאות הכנסות תיאור

                 28,000עבודות גינון מיוחדות ופיתוח11

                 97,440טיפול שוטף 12

                   1,500נקיון גינות ציבוריות 13

                   8,000עבודות תיקון ואחזקה של הגינון14

                   2,000ביקורת תקינות גני שעשועים ותיקוני מתקנים15

                 77,330(לקוב ₪ 7.733 קוב לפי 10000)מים 16

                 25,000חוב משנים קודמות16

               110,000סל גינון מהמועצה17

            239,270            110,000כ גינון  ניקיון ומתקנים"סה

                   7,000תחזוקה וביטוח-שער21

               131,950שמירה22

                   2,500ביטוח ותיקונים- מערכות אזעקה במזכירות ובמועדון 23

'סים לטלפונים של השערים אורנג- טלפון 24

                   4,000תחזוקה ותיקון שערים- חסימה היקפית 25

26

 1279ה "ר לשנה ס"למ ₪ 9 היטל שמירה לעסקים לפי 

                   8,058ר עסקים"מ

27

 226- לחודש לבית אב  ₪ 60היטל שמירה לדיור לפי 

               146,448בתי אב

            145,450            154,506כ בטיחות וביטחון"סה

                   2,000תחזוקה ורכישה של  מטפים וציוד כיבוי31

                 10,000התקנת הידרנטים ברחובות גמזו32

                 10,000השתתפות מועצה בהידרנטים וציוד כיבוי33

              12,000              10,000כ בטיחות וכיבוי אש"סה

                 34,920שכר אחראית מועדון כולל השתתפות בטלפון41

                 13,000(לפי דיווחי שעות)שכר מנקה מועדון 42

                 10,000תחזוקת מועדון43

                 30,000חשמל מועדון44

                        60טלפון מועדון45

                 50,000הכנסות מאירועים וחוגים- מועדון 46

              87,980              50,000כ מועדון"סה

                   8,640שכר ספרנית51

                      750רכישת ספרים52

                   2,000י הילדים"לאחר תשלום ע- השתתפות בשעת סיפור 53

                   1,700ספריה תחזוקה54

                           -הכנסות ממינויים ושעת סיפור- ספריה 55

              13,090                       -כ ספרייה"סה

                 57,600                 21,000רכז נוער שכר  61

                 21,600                 21,600רכז נוער שכר דירה62

                   3,600.ק.ק-  לחודש 300י רכז נוער "הוצאות במזומן ע63

                   4,800 לחודשיים800ע לפי ממוצע של "חשמל סניף ב64

                   1,300תוכן+ ע תשתית "חיבור אינטרנט סניף ב65

                   2,000ע"תחזוקה סניף ב66

מועדון

ד"בס

וועד מקומי מושב גמזו - 2013תקציב 

מים וניקיון שטחים ציבוריים, גינון

ביטחון

בטיחות וכיבוי אש 

ספרייה

נוער ובני עקיבא



                   7,000ע"ריהוט וציוד לסניף ב67

                   1,000חשמל חדר נוער68

                 45,000                 35,000ע לפי טבלת פירוט"פעילויות וטיולים נוער וב69

            143,900              77,600ע"כ נוער וב"סה

                 10,300                   3,000 למופע2000 בשנה 4מופעים והצגות 71

                      800פרסים לכוכב נולד72

                   3,000אירועי פורים לילדים73

                   2,000(יום העצמאות ויום הזיכרון)טקסים 74

                   7,500 לטיול2500 טיולים 3טיולים למבוגרים בחול המועד 75

                   4,000הפנינג חופש גדול76

              27,600               3,000כ תרבות כללית"סה

                   3,000 בשנה10 לחודש 300מסיבות ראש חודש גברים 81

                   4,200 לחודש700אבות ובנים 82

                   3,000 בשנה10 לחודש 300מפגש לימוד חודשי לנשים 83

                   8,800                   5,000 לאירוע2000 בשנה 4אירועים 85

                   1,000כולל יום ששי87

              20,000               5,000כ תרבות תורנית"סה

                       -              75,000הכנסות מהמועצה בגין סל תרבות יישובי91

                   6,000 בדיקת עירוב 103

                 30,000ד עבור בית הרב "שכ101

                   2,466טלפון בית הרב102

                      800חומרי ניקוי למקווה גברים105

                   3,600(ללא מערכת חימום- תאורה בלבד )חשמל מקווה 106

טלפון מקווה107

השתתפות מועצה דתית108

              42,866                       -כ דת"סה

                   3,000                   5,500שכר ניקוי מרפאה201

                      600חומרי ניקוי למרפאה202

                   1,200טלפון מרפאה203

               4,800               5,500כ מרפאה"סה

                 50,000                 16,650שכר301

                      500נסיעות מזכירות302

                   2,112נקיון משרד 303

                   4,000צרכי משרד304

                   3,000(לייזר פרינט)הדפסות וצילומים 305

                   4,088 טלפון ופקס מזכירות306

                   2,000 ( לשנה12000)  SMSחבילת 307

                   5,000חשמל מזכירות ומרפאה308

                      864(בזק)תשתית - חיבור אינטרנט מזכירות 309

                      480(ן'נטויז)ספק - חיבור אינטרנט מזכירות 310

                   1,100איחסון אתר אינטרנט של גמזו311

                      802תוכנת הנהלת חשבונות313

                 28,500ספרי תורה+ ביטוח כללי לשטחי ציבור 314

                   3,200ביטוח נושאי משרה315

                 52,000ח והנהלת חשבונות "רו312

                   7,000הוצאות משפטיות316

                   2,000עמלות בנקים וכרטיסי אשראי317

הכנסות שונות318

פעילויות תרבות כללית

פעילויות תרבות תורנית

סל תרבות יישובי מהמועצה

דת

מרפאה 

מזכירות ומנהלה
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            166,646              16,650כ מזכירות ומנהלה"סה

                 74,000                 59,200תאורת רחוב 401

                   4,800חשמל מגרש ספורט402

                 32,000(ללא מעון)חשמל גני ילדים 403

            110,800              59,200כ חשמל"סה

                   3,000מבנים ותאורת רחוב, תיקוני דרכים501

                   2,000אחזקת ושדרוג מערכות הגברה502

               5,000כ אחזקה ותיקונים"סה

                 49,104הנחות במיסי מושב601

602

ה "ר ס"למ ₪ 17.92מיסי ישוב ללא הנחות לפי - תושבים

            502,050ר" מ31124

              49,104            502,050כ מיסי מושב"סה

   1,068,506   1,068,506כ  תקציב שנתי כולל"סה

0גירעון/עודף

תאורת רחוב ושטחי ציבור

אחזקה ותיקונים

מיסי מושב


