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Betedive lvleclısi Belediye ve Meclis Başkını DRSADIK DoĞRUER Bışkınlığında :

Üvehrden: Iİakın Ertane, 
- 
İlhan Avcı,Emrultıh Kırtıl,Zeki Özçamflasın Ateş,lt[ahmut,Şıhın,Behir€

Tİnır,Tuncay Kalrn,Ahmet iıanlı,Mustafı Güt3ımızan yıtdııiOzan pamukçu,sıdık Arız,Bıyrım yıımaz ın

iştikıkıyıa Topıındı.

Konu;Kırır Özeti

l_Yapılın oylımı §onucu 2020 Yılr Gelir-Gider Tarifelerinin komisyona havıİesi oy biİliği iı. k but cdildl

2-Yapılın oytana sonucu 2020 Yılı Gelir-Gider Bütçesi konisyona hıvalesi oy biıliği it. }ıbd .dlıti

ı-vıpıın oyı"mı soooc, Poyracık mahallesi 109 ıda 13 parsel üzerinde bulunan kapıh sPor tesisi

plan kırannın Belediye hiznet ılanı olarak değiştirilınesi konusur
oy birliği ilc kıbul cdiıdi

Jyıpııı-n oyıımı ıonucu Poyrıcü mahallesi Köşk diizü mevkii Belediyemiz nülkiyetinde bulunan

ırsatann srnınndaki dere rslıh hath ve yol hath İınır planı tadİlatı oy biıriği ilc tıbul.ditdi
S-.Yapılan oylama sonucu 2019 yılı bütçesi Birimler ara§ı ödenek aktarımı oy birliği ile kabul edild

6-Yıpılan oylama sonucu Kınyıy-Bel şTİ Belediye Başkanı Dr.Sıdık DOĞRUER'in Temsilci seçllmesi oy birliği ile kabul edlldi.

7-Yapılan oylama §onucu PKK hnama önergesi Ahmet İnanlı-Sadık Araz ın çekim§er oy kullanmasıyla Oy ile kabul edildi
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TARiHİ:02.10.20r9 KARAR No:4l

Beledive ltteclisi B€ıediy€ ve Mectis Bışkını DRSADIK DoĞRUER Bışkantrğındı :

Ür"ı".aeo.--Eıı,ro E"trr", 
- İıhın Avcı,Emrutlıh Kırtal,Zeki Özçım,IIasın At€ş,lt{ahmut,Şıhınğehİre

i;;;;,f;;""y K"tın,Ahmet fnınlı,Mustıfı GEl,Rım.zın yıtd ozan pamukçu,sadık Arız,Bıyram yılmız rn

iştikıkıylı Toplındı.

Konu;Kırır Özeti

1_yıpılın oylımo sonucu 2020 Yılı Gelir_Gider Tırifelerinin komisyona havalesi oy birli$ ilc iAbül cdildi

z_vapıan oyıamı sonucu 2020 Yılr Gelir-Gider Bütçe§i komi§yona havalesi oy biİtiği iıe kıbuı €dildi

s_vıpıın oyır*" soor"u Poyrıcrk nıhallesi 109 ada 13 parsel iizerinde bulunan kıpah spor tesisi

pıro kı.u.rnıo Beleitiye htmet alınr olarık desştirilmesi konusunun komi§yonuna havale§i

ar§aların §ınrrındaki dere ıslah hattı ve yol hattı imar Planı tadİlatı oy birliği ile kabul edildi.

oy birliği ile kabul edildi

4-Yıpılan oylıma sonucu

S-.Yıpılın oylıma
6-Yapılan oylamı
7-Yıpılan oylama

l{eclis ve
Dr. Sadık

poyracık mahalleşi Köşk düzü meykii Belediyemiz mülkiYetİnde bulunan

§onucu 2019 yılı bütçesi Birimler arısı ödenek ıktırımı oy bİrliği ile kıbul edild
§onucu rcnyıy_neı şrİ neıeoıye Bışkını Dr.§adık DoĞRUER'in Temsilci seçilmesi oy birliğİ ile kıbul edİldİ.

sonucu pKK kınıma önergesi Ahnet İnınlı-Sıdık Arız ın çekim§er oy kullınmısıYle OY Çokluğu İte kıbul edildİ

ltatip
Halcarı ERTA}IE


