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 OGASUN, DIRUZAINTZA ETA ONDARE BATZORDEAREN 
DIKTAMENA 

2018-09-27 

 
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2018KO 2. HIRUHILEKOAN ONARTU DITUEN 2018KO 
AURREKONTUAREN KREDITUAK ALDATZEKO ESPEDIENTEEI BURUZKO 
INFORMAZIOA. 

 
2018ko Aurrekontua Betetzeko arauen 4. atalean, 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, Tokiko 

Gobernu Batzarrak onartutako kreditu aldaketen espedienteei buruzko informazioa Udalbatzarrari 
hiruhilero bidali behar zaio. Behar hori betetzeko helburuaz, Ogasun, Diruzaintza eta Ondare Batzordeak, 
kronologiaz ordenaturik, 2018ko 2. hiruhilekoan onartutako espedienteen laburpen honen berri ematen 
dio Udalbatzarrari: 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-04-19koa, onartzen duena “1.1200.211.342.10.01 – 

Aseguruen konturako konponketak”, 16.380,50€ zenbatekoan handitzea (dotazioa 17.380,50€tan gelditzen 
da); gastu hori finantzatuko da diru-sarreretako “2.1200.380.000.00.02  – Kirol instalazioen kalteak 
aseguruen kontura” kontu-sailarekin, kreditu gaikuntzaren erregimenean. 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-04-26koa, onartzen duena 175€-an handitzea 

“1.0800.204.338.00.00 – Pantaila alkilerra ikuskizunetarako” kontu sailaren diru-kopurua (dotazioa 
6.725€tan gelditzen da), “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu 
transferentziaren bidez (dotazioa 75.825€tan gelditzen da). 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-5-10ekoa, onartzen duena 1.360€-an handitzea 

“1.0500.601.171.00.00 – Biteri-Garibai berurbanizazioa” kontu sailaren diru-kopurua (dotazioa 
121.360€tan gelditzen da), “1.0800.601.153.00.00.2017 – Bide publikoen urbanizazioa” kontu-sailetik 
bideratutako kreditu transferentziaren bidez (dotazioa 46.293,70€tan gelditzen da). 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-05-24koa, onartzen duena 10.000€-an handitzea 

“1.0800.227.162.20.00 – Kale garbiketako beste lanak” kontu sailaren diru-kopurua (dotazioa 25.000€tan 
gelditzen da), “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu 
transferentziaren bidez (dotazioa 65.825€tan gelditzen da). 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-05-24koa, onartzen duena 1.600€-an handitzea 

“1.0910.227.337.24.04 – Haurren kontseilua – dinamizazio zerbitzu azpikontratua” kontu sailaren diru-
kopurua (dotazioa 20.600€tan gelditzen da), “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” kontu-sailetik 
bideratutako kreditu transferentziaren bidez (dotazioa 64.225€tan gelditzen da). 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-05-24koa, onartzen duena “1.0406.226.338.00.06 – 

Jubilatu omenaldirako gastuak” kontu saila sortzea, 11.500€tan, “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” 
kontu-sailetik bideratutako kreditu transferentziaren bidez (dotazioa 52.725€tan gelditzen da). 
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- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-06-7koa, onartzen duena 1.653,25€-an handitzea 
“1.0606.227.920.00.07 – Kalitate aktibitateak” kontu sailaren diru-kopurua (dotazioa 19.653,25€tan 
gelditzen da), “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu 
transferentziaren bidez (dotazioa 51.071.75€tan gelditzen da). 

 
 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2018-06-21koa, onartzen duena 10.000€-an handitzea 

“1.0930.226.231.50.00 – Emakume saila - ekintzak” kontu sailaren diru-kopurua (dotazioa 110.000€tan 
gelditzen da), “1.0100.500.929.00.00 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu 
transferentziaren bidez (dotazioa 41.071.75€tan gelditzen da). 

 

Arrasate, 2018ko irailaren 27a 

BATZORDEBURUA 

 

 

Ander Garay Zabaleta 
 


