
2ol9 YILI BÜTÇE KARARNAMESI
Madde 1- Belediye birimleri için "(A) ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 38.000.000,00 t (otuzsekiz
mi|yon) ödenek verilmiştir.
Madde 2- BeIediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasl' cetvelinde gösterildiği gibi
toplam 38.000.000,00 t (otuzsekiz milyon) olaıak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 20l8 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın
ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suletiyle denklik sağlanmıştır.

Mıdde,l- Gelir çeşitlerinin yasal dayanaklaıı ( c) cetvelinde göslerilmiştir. yasal dayanağ bulunmayan gelir
tahsi l edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niıeliği gösterilen yatınm projeleri için üst yönetici, hükmü biıden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde G 6245 sayılı Haıcürah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizınetli olmayanların yurt içi ve
yurt d!şı gezi ve görevlerinde verilecek günlük Ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar iizerinden
ödenecektir.

ur
] nek Cetveli -A (Omek-l4)
Madde 7- Bü belirtilen cetvellerden ol

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıfl andırması-B Cetveli (Örnek-1 5)
3-Finansmanın Ekonomik sınıfl andırması cetveli ek-l6)
4-Gelirlerin Yasal nı Gösterir C Cetveli k-l7
5 ok Yıllı Gider B i Ceweli k- l8
6-Fonksi l ve Ekonomik sınıflandırma inde Bü e Teklifi Ceweli
7-Fonksi nel ve Ekonomik sınıflandırma inde İzl iki yıı stit Tahmini cetveli k-8

ok Yıllı Gelir Bü iCetveli ek- l9
ok yıllı Finansmanın Ekonomik stntflandırması cetveli k-20

| 0-Gelecek Ylllara Yaygün Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (c) Ceweli 1Örnek-2 | .1

l l-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Ömek-22)
l2-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-l ) Ceıveli (Ömek-23)
l3_ hdas Edilen sürekli i kadrolarını Gösterir K-2 Cetveli -24

l6_4 ntılı Harcama ho l Ömek-2
l7- Finansman Programı ( ek- 28)
1 8-Cerekli görülen diğer cetvelleı,
Madde E- Meclisce kabul edi|en bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belinilen usul ve esaslara uyulmak
suıetiyle değişik|ik yapılabiIir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatınm programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe
apılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işIere ilişkin olarak karşılannda belirtiIen miktarlard

lanma kararı verilmi tırve kurum adına b etkili kılınlanma a üst önetici
Mıdde lG Bu kaıamame hükümleri 0l Ocak 20l9 tarihinde vüriirlüğe gireı.
Madde 11- Bu karamame hükümlerini üst yönetici yürütiir.
Düzenlenen bu bütçe karamamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklanna uygun olduğu lasdik olunur.
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Meclis Başkanı veya Vekili Katip Uye Katip Üye
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l4-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Salın Alınacak Tasıtları Gösterir (T-l) CetveIi (Ömek-25)
l5-Mevcuı Tasltları Cösterir (T-2) Cetveli tomek-26)


