
2020- תקציב ועד צור הדסה 

2020הוצאות 

2020תקציב הוצאות 

משק סגור-מים

               121,888₪מים קרן שיקום

            3,484,112₪מים שוטפים 

            3,606,000₪כ מים"סה

משק סגור-ביוב

               560,046₪ביוב קרן שיקום

            2,179,942₪ביוב שוטפים

            2,739,988₪כ ביוב"סה

משק סגור-שמירה ובטחון

                 24,000₪מתחם שיטור קהילתי ומתחם שומרים, מתמיד, י"צח

            1,532,800₪רכבים, כוח אדם

               248,324₪קשר, מוקד, ביול, גבייה, שדרוג תשתיות, אמצעים אלקטרוניים

                 10,000₪מוגנות קהילתית

            1,815,124₪כ שמירה וביטחון"סה

הוצאות שוטף

               858,840₪מחשוב ופרסום, מנהלה, ביטוחים, משפטיות, כוח אדם-מנהל כללי

            1,144,983₪גבייה, ח"הנה-מנהל כספי

            1,175,275₪כוח אדם, רכבים, הדברה, נקיון- תברואה

, הרחבת מזכירות-פרויקטים ישוביים,תחזוקה ושוטף גני משחק, אולם ספורט, תיקונים ביטוחים ואחזקת מבנים- אחזקת ישוב

            1,349,200₪פארק צור הדסה,ספריה-הסדרת מתחם ותיקים, דגל בכניסה לישוב

, קבלן חיצוני אחת לשבוע, כוח אדם, קניית מים לגינון, גיזום צמחיה גבוהה, שוטפים, שדרוג מערכות השקייה שלב אחרון- גינון

            1,393,866₪פארק צור הדסה

            1,172,000₪מבני ציבור, מתקני כושר הרי יהודה, שדרוג גני שעשועים, ה'פארק נינג- פרויקטים הקצאה פיתוח משרד הפנים

, סיפריה, קהילות, פעילות שבת, מועדי ישראל וחגים-  תרבות 

            1,510,550₪ירידים, סופש רוק,"יציאת מצרים", 60שנת ה , טקסים, מרכז המוסיקה

סיירת , יס להורים"ב,חוגים, תנועות נוער, פעילויות ומרכז נוער ישובי, פרויקטים בתי ספר גנים קהילה-  חינוך בלתי פורמלי

               904,724₪אורח חיים בריא, מועדון ותיקים, מרכז לגיל הרך, הורים

                 18,000₪קרן רווחה

תמיכה במוסדות דת, מקווה-דת  125,000₪               

                 28,868₪איכות הסביבה

                   8,526₪בלתי צפוי

          17,850,944₪משקים סגורים+ כ הוצאות שוטף "סה

http://tzur-hadassa.org.il/


2020- תקציב ועד צור הדסה 

2020הכנסות 

משק סגור- מים 

            3,500,000₪מכירת מים

                 96,000₪גביית חובות עבר מים

                 10,000₪אגרת חיבור מד מים

            3,606,000₪כ מים"סה

משק סגור- ביוב 

            2,677,499₪הכנסות ביוב

                 62,490₪גביית חובות עבר ביוב

            2,739,989₪כ ביוב"סה

משק סגור- שמירה ובטחון 

            1,774,951₪ר"למ ₪ 5.5גביית היטל בטחון 

                 40,173₪גביית חובות היטל בטחון

            1,815,124₪כ שמירה וביטחון"סה

 הכנסות שוטף

            7,617,152₪עמלות,מיסי ועד, ארנונה- מיסים

                 11,400₪תברואה

                 42,000₪הכנסות מפעילויות תרבות

               487,000₪קייצת, חוגים-הכנסות חינוך בלתי פורמלי

                 56,725₪סל שרותים מועצה פעילות נוער וספורט

                 20,000₪מועדון ותיקים  תמיכת מועצה

               110,000₪תמיכת מועצה מרכז למוסיקה ומקהלה

                 23,852₪סל שרותים מועצה תרבות

                   2,000₪תרומות יעודיות רווחה

               118,702₪סל שרותים מועצה, מקווה-דת

                   3,000₪שקל מול שקל

            1,172,000₪הקצאה פיתוח משרד הפנים

                 26,000₪שונות כללי

          17,850,944₪משקים סגורים+ כ הכנסות שוטף "סה

http://tzur-hadassa.org.il/

