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SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

03/01/2019 OCAK 2019/01 

 
 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2019/01-01 Belediye Meclisimizin 06/12/2018 tarihinde yapmış olduğu Aralık Ayı Meclis Toplantısında, alınan 
kararlara ait meclis müzakere zabtı oy birliği ile tasvip edilmesine, karar verildi. 

2019/01-02 Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Mart 
ayında 1 ay süre ile tatil edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2019/01-03 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2019 yılı içersinde yapacak 
olduğu toplantıları her ayın ilk haftası Perşembe günü gündem davetiyesinde belirtilen yer ve saatte 
toplanmasına, oy birliği ile karar verildi.   

2019/01-04 Belediyemiz teşkilat kadrosunda yer alan ve münhal durumda bulunan 2019 yılı içersinde çalışacak tam 
zamanlı sözleşmeli personel için verilecek taban ücretlerinin belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2019/01-05  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 191 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2019/01-06 

 

2019/01-07  

Belediyemizin 2018 yılı içersinde gelir ve giderlerine ilişkin hesap ve kayıt işlemelerinin denetimi için 
5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına, 
karar verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen zabıta ve itfaiye hizmetinde çalışan personele 2017 yılı 
Merkezi Bütçe Kanunun eki olan K cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretin belirlenmesine, oy birliği 
ile karar verildi. 

2019/01-08  Yurtdışında yaşamakta olan hemşerilerimizin İlçemizde yaşamakta olan engelli vatandaşlarımıza yapmış 

oldukları hibe yardımları teslim almak üzere Belediye Başkanımız ve meclis üyelerinden oluşan heyetin 

yurtdışına çıkmasına, oybirliği ile karar verildi. 

2019/01-09  İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi heyetine üye belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.   

2019/01-10 İlçemiz sınırları içerisinde oluşan atıksu ve evsel katı atık tarife esaslarının belirlenmek üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.   

2019/01-11  İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 326 ada 191 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu 
alanda plan değişikliği talebi İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar 
verildi. 
 

 


