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KAŞ BELEDiYESİ

PLAN ve BÜTÇE KoMİsYoNU RAPORU

Karır,: 20201 3

Konu: 2021 Mali Yılı Bütçe Karamamesi
09ll0/2020

TEKLİFİN ÖZÜ: 01.10.2020 Tarih ve 89 sayılı meclis karaıı ile 202l Mali Yıh
Bütçe Karamamesi incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYON İNCBl,n*lBSİ: 2021 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu
65. maddesi ve 50l8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalti İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak aşağıdaki şekilde hazırlandığı ve
bütçe karamamesinin l4 maddeden oluştuğu anlaşılmıştır.

Madde 1- Belediyeler için ödenek (A) cetvelinde gösterildiği gibi toplam l29.539,000.00
TL. ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye gelirleri (B) gelirlerin ekonomik sınıflandınlması cetvelinde
gösterildiği gibi toplam l29.539,000.00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen
gelirler ile açık fazlanın ekonomik sınıflandınlması tablosundaki kaynaklar karşılık
gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Mıdde 4_Belediyemiz gelirlerinin kanunda belirlenen sürede tahsil edilen vergi ve resim,

harçlar dışında kalan gelirlerin tahsilatlan Temmuz -Ağustos- Eylül aylannda tahsil
edilecektir.

Mıdde S-Gelir çeşitlerinin yasal dayanaklan (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal

dayanağı bulunmayan gelir, tahsil edilmeyecektir.

Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatınm projeleri için üst yönetici,

hiikmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 7- 6245 Sayılı Harcırah Kanun'unun 8.'inci Maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayan yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek giinlük yol giderleri bağh ( H )

cetvelindeki gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 8- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

t- Ödenek cetveli (A) (Ömek- 14)

2- Gelirlerin ekonomik sınıflandınlması ( B ) cetveli (Ömek 15) \
3_ Fi smanın ekonomik sınıflandınlması ceweli (Ömek l6 )

4- Ce lerin yasal dayanağını gösterir (C ) cetveli (Ömek l7)
lı gider bütçesi cetveli (Ömek 18)
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6- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde bütçe teklifi cetveli(Ornek 7)
7- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini

cetveli(Ömek 8)
8- Çok yıllı gelir bütçesi cetveli (Ömek l91
9- Çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırması tahminin cetveli 1Ömek 20)
l0- Gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen hizmetlere ait (G) cetveli (Ömek 21)
1 l - Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Ömek 22 )
12- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Ömek-23)
13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Ömek 24)
14- 237 Sayılı Taşıt Kanuna göre satın alınacak taşıtlan gösterir (T-1_1 cetveli 1Ömek 25)
l5- Mevcut ıaşıtları gösıerir (T-2) cetveli (Ömek 26)
l6- Ayrınlılı harcama programı tÖmek 27)
17- Finansman progrtımı ( Örnek 28 )

Madde 9-Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen

Usul ve Esaslara göre değişiklik yapılabilir.

Madde l0- Stratejik Plan ve yıllık yatırım programları ve İlçenin kalkınmasını temini için
yapılacak yatırımlar da kedi alınmasının zorunluluğu halinde Meclisçe kurum adına

borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınacaktır.

Madde 11- 2020 yı|ında yarım kalan işlerin 2021 yılında devam edilmesine.

Madde 12- Performans programı uygulamasında 2021 yıIı için öngörülen aşağıdaki

maddeler halinde gösterilen işlerin yapılmasına;

A- 2020 yılında yahnmlardan kalan eksik işlerin yapımı(Kamulaştırmalar ve İnşaat İşleri)
B- 202| yılında yeni yapılacak işler

l. Sathi ve sıcak asfalt yol yapım işleri
2. Stabilize yol yapım işleri
3. Cadde ve sokak düzenlemeleri yapımı
4. Projeli büyfü işler yapımı
5. Projesiz küçük işler yapımı
6. Park-Bahçe ve Düzenlemeleri yapımı
7. Meydan ve çevıe düzenlemeleri yapımı
8. Çocuk oyun-park-bahçe ve kent mobilya alımı
9. Çok maksatlı salon yapımları
10. Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı
l l. Araç alımı
12. Hizmet binalan tamir ve bakımlan.
l3. Müteahhitlik hizmetleri a[ımı

Madde l3-Bu karamame hükümleri 1 Ocak 202l tarihinde yürürlüğe girer.
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Madde 1 Bu karamame hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
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ile karar verilmiştir.
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KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve bu kanunun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan 202l Yılı Bütçe
Kararnamesinin Komisyonumuzca kabulüne ve Belediye Meclisine sunulmasına oy çokluğu


