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TARİHİ:07.07.20ı 5 KARAR NO:29
_ Belediye Meclisi Belediye ve Meclis Bışkını DRSı»rr noĞnurn Bışkınlığında :

Uyelcrdetr: Ali ER AN,CEı{ALETTIN YlLDz, iLYAs şAHAN, AH ET Aç|KGöZ,HASAN KoçLULAR , usTAFA sEzGlN, iBRAHii,
AKT§, siBEL KocAzEyBEK, uZAFFER coşKUN, HAyRiyE KAvA ,uex ET Kızıı ,ıxuel vııoz
si Aı| YlL Az ,TUılcAY çALIşKAİ{ ,HALIL çAIüKAYA ın iştikıhyıa Toplandı.

Konu;Karar Özeti

l-Yapllın oylama sonucu Zabıta Talimatnamesi oy birliği ile Kabuı editdi.
2-Yapılan oylamı sonucu Hibe Ambulans talebi oy birliği ile kabut editdi.
3_Yapılan oylama sonucu 1 Adet Bedelsiz iş mıkinası tslebi oy birtiği ile kıbul edildı.
+Yapılın oy|ama sonucu hibe ahnan çöp kımyonunun haczedılmemesi oybir|iği ile kıbul edildi.
S-Yapı|an oylama Bayrampışı Belediyesinin hibe olırık verecğı t adet motosıkl€tin hibe olarak alımı oy

birliği iıe kabul edildi.
6-Yıpılan oylımı sonucu Türkiye Belediyeler Birliğinden Park için hibe yardlm istenilmesi oybirliği ile

kıbul edildi.
7-Yapılan oylama sonucu imar tadilıtı oybirliği ile kabul edildi.
&Yapılın oylama sonucu encümen kırarı ıslahı v€ yetki verilmesi oy bir|iği iıe kabul editdi.
9-Yapılan oylama sonucu 126 ıda 1 pırselde sundurma tipi tesis yapımı için İzmir Büyü§ehir

Belediye§in€ muvafakıt verilnesi oybir|iği ile kabul edildi.
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TARİHİ:07.07.20ı5 KARAR NO:29
Betediy€ Mecıisi Belediye ve Meclis Başkını DRSADIK DoĞRUER Bışkınılğındı :

Üyebrden: Ali ER AN,CE ALETT|N YlLDız, iLYAs şAHAN, AH ET Aç|KGÖZ,HASAN KoçLULAR , USTAFA sEzci]ı, iBRAHitl
AKTAş, slBEL KoCAZEYBEK, uZAFFER coşxuıı, HAYRiYE KAYA , EH ET xlzl ,AHtt ET YlLDlz
siNA]ı YlL Az ,TUİıCAY çAL|şKAN ,HALIL çANKAYA ın iştikıkrylı Toptandı.

Konu;Karar Özeti

l_Yapılan oylamı §onucu Zıbıta Talimatnımesi oy birliği ile Kabul edildi.
2_Yapılan oylama §onucu Hibe Ambul.ns talebi oy birliği iIe kıbul edildi.
3-Yapılan oylama sonucu l Adet Bedelsiz iş mıkinası talebi oy birliği ile kıbul edildi.
4-Yapıı.n oyl.mı §onucu hibe ahnan çöp kımyonunun haczedilmemesi oybirliği ile kıbul edildi.
iYapılan oyIıma Bıyrampışa Belediyesinin hibe olarak vereceği l .det motosikletin hibe olarak alımı oy

birliği i|e kabul edildi.
6-YaPılan oylama sonucu Türkiye Beledİyeler Birliğind€n Park için hİbe yardım istenilmesi oybirıiği ile

kıbuı edıldı
7-Yapııan oylama sonucu imır tadilatı oybirliği ile kıbul edildi.
&Yıpılın oylama sonucu encümen karın ıslahı ve yetki verilmesi oy birliği i|e kabu| ediıdi.
g-Yıpılın oylıma sonucu 126 ıda l parselde sundurmı tipi tesi§ yıpımı için İzmir Büyü§ehir

Bel€diyesine muvafıkat veriıme§i oybirıiği ile kabul ediıdi.
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