ainiııci aöıtiı.ı
Gider, Gelir, Denge
2019 YILI BÜTçE KARARNAMESİ

Gider
NIADDE 1

Gelir
l"iADDE 2
Denge
MADDE 3

- 2019 yrlı

glder tahmini ödenek cetve]_inde (A) gösterildiği

qibi

- 2019 YrJ-r getir tahmj-ni Ge]irferin Ekonomik Srnrffandrrr]mas1
gösterildiği üzere 16.3B7.00O TL'dir.

16.387.0OO TL,dir.

(B) cetveflnde

- 2019 yrlı_ gider tahrninlnde yer alan ödeneklere,
gelirler ile finansmanln sınrflandrrma tablosundakigelir tahmininde yer alan
TL net borc].anma
kaynağr karşrlrk gösterilmek suretj-yfe denk]ik
sağlanmrştrr.
iıçiNci aöııjnı
Diğer Hükiımler
İ.{ADDE 4 - Gelirlerj-n yasal
dayanakaları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
MADDE 5 - (G) cetve]-inde
nice]-ik ve nite-]-iği gösterilen yatrrım proje]_eri
için,Başkanlrk
Makamı birden çok y:_1:. kapsayan sözleşme
yapmaya yetkilidir.
!{ADDE 6 - 6245 saYılı harcı-rah
kanununun 8. maddesi qereğince üzerine
resmi blr görevi
bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi
ve görevlerinde verilecek günlük
Yol giderleri bağrı (H) cetveliı]de gösteriıen miktar]ar üzerinden
İİ:;İ:İr:e
MADDE 7 - Hukuk müşavirliğinin
teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin
14.
maddesinin 11. frkrasrnda belirtllen p.r.
rİmİt i2O7g y:_lr için
MADDE 8 - İmar programJ-nln
TL,dir.
uygulanmasJ-, yörenin kalkrnmasr bakımrndan
j_ç ve
uygun
görülen
drş kaynaklı borçlanma]-ara ve iunu]a iJ.giri gayrimenkul
ipoteğine
belediye
adına BeJ_ediye Başkanr yetkilj_dir.
MADDE 9 - Bağlr kuruluŞlara
Ve sermayesi iştirak edi]en
şirketeler gerektiğinde BeJ_ediye
Başkanı kefalet ve temj-nat verebifir.
MADDE 10 -Be}ediye Başkanı, yurtiçi
ve yurtd:-şında meydan geJ-ebilecek büyük yangrn,
se1,
deprem, toprak kayması vb afet ve
oIağanüstü hallerde her
10.0O0
TL'yi geçmemek üzere ayni ve,/veya nakdi yardım
yapmaya,""fe.i.,d"
afet bölgelerine
müdaha]-e etmeye, Belediye kanunu'na
göre ışnırrıqı yapmak suretlyle bu
konuda
düzenleme ve bu protokollere göre geretrı
harcamalarl
yapmaya
;::İ:İ:]İ:r
MADDE 11- BütÇe kararnamesine
aşağıda be]irti]-en cetve.]--ler eklenmişt
ir.
1- Eonksiyon srnrf-landlrmaya göre
ödenek
cetveli
-oJ.nek
2_ Ekonomik sınrf]_andr_.*uyl
96."
cetve]_i
3_ Eonksiyon ve ekonomiı<
sınitr"ndr.*ay"
göre ödenek cetve]-i
4_ Ödenek cetveli (Teklif)
E
JBütçe gelirJ_eri cetvefi

6- Birleşik gider bütçesi tasarasr
7- Birleşik gelir bütçesi t."u..",
8- Bj-rleşj-k finansmanJ-n ekonomik srnıf]andırma
cetve]-i
9- Ödenek cetveli - A
10- Ge.]-ir]erj_n ekonomik srnıf]andırr]-ması
11- Finansmanln ekonomj-k
"r-r,-tİ".Oırmasl
12- Ge]_irlerin yasat dayanağınr
13- İzleyen iki yıl gider UJç+""igösterir cetvel
14- İzleyen iki yıl gelir büç*esi
15- İzteyen iki yrl finansman cetveli
16- Ge]_ecek y:_l1ara yaygr_n yük. hizmet
cetve.]_i (G)
17- Memur ve hizmetrl oİmayanJ_arın
harc:-rah
18- İhdas edi]_en memur kadro]_arrnr gösterir cetve]_i (H)
cetve]_ (K1)
19- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarr
cetve]_i
(K2)
20- 23'7 Sayılr taş:_t kanuna
21- Mevcut taş:-tlar 1istesi göre taşıt cetveli_ (T1)
22- Ayrınt:_.]_r harcama programa
23- Finansman programl
24- Yeni hizmetler

MADDE 12MADDE 13-

Bu kararname hükümferi 1 ._oc_ak . 2o7g
Bu kararname hükümlerini Belediye y5P:_l-,ina" yürü rlüğe gfrer.
afsfanr yürütür.
Başkanı
UYsAL

,r"offiffi"nr^,
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