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T.C. 

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI NO 

09/05/2022 MAYIS 
 
 

2022/05 

KARARIN 
SAYISI 

VERİLEN KARARIN ÖZETİ 

2022/05-59 Belediye Meclisimizin Nisan Ayı Meclis toplantısında alınan kararlara ait meclis müzakere zabtının tasvip 
edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-60 İlçemiz İstasyon Mahallesinde bulunan tapunun 156 ada 16, 17, 18 ve 36 nolu parsellerin bulunduğu alan 
için hazırlanan imar planlarının onaylanmasına dair talebin İmar Komisyonuna havalesine, oy birliği ile 
karar verildi. 

2022/05-61 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair talebin Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-62 Belediyemizin üyesi olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair 
talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi 

2022/05-63 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesinde güncelleme yapılmasına dair talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi 

2021/05-64 İlçemiz Tabduk Emre Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satılmasına, oy 
çokluğu ile karar verildi. 

2022/05-65 Belediyemiz Zabıta Talimatnamesine ek madde eklenerek uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-66 Belediyemiz ve bağlı işletmelerinin 2021 yılı kesin hesabının kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

2022/05-67 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesine ek madde eklenmesine oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-68 Belediyemiz ve bağlı işletmelerine araç ve iş makinası alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-69 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 1511 ada 26 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde 
bulunan Belediyemize ait hissenin İçişleri Bakanlığına tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-70 İlçemiz Ece Mahallesinde bulunan tapunun 1511 ada 24 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde 
bulunan Belediyemize ait hissenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine, oy birliği ile karar 
verildi. 

2022/05-71 Belediyemiz norm kadro cetveline İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun eklenmesine, oy 
birliği ile karar verildi. 

2022/05-72 Akdağ Tabiat Parkı işletmesinde bulunan Akdağ Yaban Hayatı Eğitim Merkezi Binası ve Çevre 
İşletmeciliğinin kiralanmasına, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-73 Belediyemiz ile Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalanmasına, oy birliği ile 
karar verildi. 

2022/05-74 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 
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2022/05-75 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-76 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesine ek madde eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

2022/05-77 Belediyemiz 2022 yılı ücret tarifesinde güncelleme yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
doğrultusunda, oy birliği ile karar verildi. 

  

  

  

  

  

  

 


