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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

03/05/2018 MAYIS 2018/05 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2018/05-70 Belediye Meclisimizin 05/04/2018 tarihinde yapmış olduğu Nisan Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2018/05-71 Belediyemize ait 2017 yılı kesin hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

2018/05-72 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda yapılan plan 
değişikliğine itirazların değerlendirilebilmesi için İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

2018/05-73 İlçemizde yapılacak olan asfaltlama çalışmaları için İller Bankasından kredi kullanılmasına oy birliği ile 
karar verildi. 

2018/05-74  İlçemizde yapılacak olan asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere emisyon alımı için İller Bankasından 
kredi kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

2018/05-75  Belediyemiz ile Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararına Çalışma 
kapsamında sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2018/05-76  İlçemiz sınırları içersinde kalan Akdağ Tabiat Parkı işletmesinin Belediyemiz adına devir alınmasına, oy 

birliği ile karar verildi. 

2018/05-77  Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan bazı kadrolarda derece değişikliği yapılmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2017/05-78 İlçemizde yaşamakta olan kimsesiz, bakıma muhtaç, evsiz vatandaşlarımızın konaklamalarında şartların 

belirlenerek uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2017/05-79  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2017/05-80  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet aracın Sağlık Bakanlığından hibe olarak alınmasına, oy 
birliği ile karar verildi. 
 

2017/05-81  Belediyemiz adına yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2018/05-82 İlçemiz Hüdai Kaplıcalarında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için PTT Acenteliği açılmasına,  
oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/05-83 İlçemizde bulunan muhtelif parkalara isim verilmesi ve mevcut bazı parklarda isim değişikliği yapılmasına, 
oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/05-84 İlçemizde bulunan muhtelif mahallelerin sınırlarının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmesine dair talebin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/05-85 İlçemizde Ece Mahallesinde buluna tapunun 318 ada 11 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın kiralanmasına, 
oy birliği ile karar verildi. 
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2018/05-86 Belediyemize ait 2017 yılı kesin hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonun raporu doğrultusunda 
onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 

2018/05-86 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 527 ada 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda yapılan plan 
değişikliğine itirazların değerlendirilerek İmar Komisyonu raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmesine, 
oy birliği ile karar verildi. 
 

 


