FiNiKE BELEDiYEsi
2019 YlLİ BÜTçE KARARNAMES|
Madde 't - 2019 yılı glder tahmini odenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 59.000.000,00 Tl'dir.
Madde 2 - 2o19 yıll gelir tahmini Gelirlerin Ekonomik sınlflandlrmasl (B) cetvelinde gösterildiği Üzere
59.000.000,00 TL'dir
Madde 3 - 2019 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile finansmanln
sınıflandırma tablosundaki 0 TL net borçlanma kaynağı karşıIık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıŞtır.
Madde 4 - Geliderin yasat dayanakları (C) cewelinde gösterilmiştir.
Madde 5 - (G) cefuelinde nicelik Ve nıteliği gösterilen yatlrüm projeleri ıçin; Başkanlık Makaml birden çok yıll
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6 _ 6245 sayıll Harclrah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi bulunmayanlara yuri
içi ve yurtdış| gezi ve görevterinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen mikt.
üzerinden hesaplanır.
Madde 7 - Hukuk müşavirliğinini teşkilat görev Ve İşleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14. maddesinin 1 1. fükraslndı
TL'dir.
belirtilen para limiti 2019 ylll için
Madde 8 - |mar programının uygutanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iÇ Ve dlŞ kaynakll
borçlanmalara Ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye adına Belediye BaşkanI yetkilidir.
Madde 9 - Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanl kefalet Ve
teminat verebilir.

Madde 10 - Belediye Başkanl, Wrtiçi Ve Wrtdlşında meydana gelebilecek büyük yangln, sel, deprem, toprak
yard
kayması vb. afet ve olağinüstü hallerde herseferinde 1o.0o0,oo TL'yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi
konuda
yapmak
bu
suretiyle
y"p*rya, afet bölgelerıne müdahale etmeye, Be|ediye kanunu,na göre işbirliği
protokoller düzenleme Ve bu protokollere göre gerekIi harcamalarl yapmaya yetkilidir,
Madde 11 - Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.
1- Fonksiyon Sınlflandlrmaya göre ödenek cet.
2- Ekonomik Sınıflandlrmaya göre ödenek cet.
3- Fonksiyon Ve ekonomik slnlflandlrmaya göre ödenek cet.
4- Ödenek cetveli (Teklo
5- Bütçe Gelirleri Cetveli
6- Birleşik Gider Bütçesi Tasarlsl
7- Birleşik Gelir Bütçesi Tasarlsl
8- Birleşik Finansmanln Ekonomik slnıflandlrma cet.
9- Ödenek cetveli - A
'10- Gelirlerin Ekonomik Sınıflan.
1 1- Finansmanln Ekonomik slnıflan.
12- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir cet.
13- l/eyen iki yıl gider bütçesi
14- lzleyen iki yll gelir bütçesi
15- lzleyen iki yll Finansman cet.
'l6- Gelecek yıllara yaygtn yük. hizmet cetveli (G)
,17-

Memur Ve Hizmetli olmayanlarln harc|rah cetveli (H)
18- lhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel (Kl)
19- lhdas edilen sürekli işçi kadrolarl cetveli (K2)
2o- 237 saylı taşlt kanuna göre taşlş cetveli (T1 )
21- Mevcut taşltİat listesi
22- Ay.,ıntıl| harcama program

ı

23- Finansman Programl
24- Yeni Hizmet|er

Madde'|2 - tsu kararname hükümler|
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FiNiKE BELEDiYEsi
2019 YlLl BÜTçE KARARNAMESi
Madde 13 - Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Meclis Baş
KAAN o

*

ıı9

Uye

REc

FATIH

U

