MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2009 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (380.269.026,00) liralık ödenek
verilmiştir.
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam
(369.173.696,00) olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2009 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik
sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle +54.468.780,00 -43.373.450,00= +11.095.330,00 TL
eklenerek denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme
yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve
görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiştir.
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n) Finansman Programı (Örnek-28)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle
değişiklik yapılabilir.
Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun
görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve
kurum adına borçlanmaya üst yöntici yetkili kılınmıştır.
1- Yenişehir,Akdeniz ve Toroslar Belediye sınırları içinde yapılacak yollar,köprüler,dere ıslahı ve üst
yapılar........................................................................................................................................................128.290.780,00
2- Köprü yapımı.............................................................................................................................................14.534.700,00
3- Yağmur suyu drenaj yapımı ve kanalizasyon yapımı........................................................................................36.351.460,00
4- Aqua park ve akvaryum parkı yapımı............................................................................................................25.016.000,00
5- Yeni mezarlık ve müştemilatı yapımı ve
kamulaştırılması..............................................................................................................................................7.905.886,00
6- Kapalı yüzme havuzu
yapımı..........................................................................................................................................................10.063.040,00
7- Kapalı spor salonu yapımı...........................................................................................................................10.063.040,00
8- 20000 Kişilik stadyum yapımı......................................................................................................................19.182.670,00
9- Hayvan pazarı (Hayvan Borsası) yapımı..........................................................................................................5.636.350,00
10- 13 adet İtfaiye araç alımı..........................................................................................................................11.107.872,00
11- 60 adet Otobüs alımı................................................................................................................................22.165.285,00
12- Hafif raylı sistem yapımı..........................................................................................................................158.238.000,00
13- Mevcut parkların ıslahı ve yeni park
yapımı..........................................................................................................................................................20.441.730,00
Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İlan-Reklam Vergisi ve 3914 Sayılı
Çevre Temizlik Vergisi belirlenen sürelerde aynı zamanda iki eşit taksitte tahsil edilir.
Madde 11- 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesine istinaden sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının %30 unu geçmemek
üzere yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri
saklıdır ve avansın verilmesine üst yönetici yetkilidir.
Madde 12- Bütçeye gider kaydedilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda
yayınlanacak limitler uygulanacaktır.
Madde 13-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
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