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Mecl s Kararı Dökümü
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ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
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KARAR TARİHİ
EVRAK NO
GELİŞ TARİHİ
KARARIN ÖZETİ

:
:
:
:
:

2008/251
DAİRESİ : İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
05112008
KONUSU: Yetk ver lmes hk.
6782
27102008
Vel efend Mah. Ahmet Yesev Cad. No.22 adres nde bulunan b nanın bodrum,
zem n ve asma katının başka kurum ve kuruluşlara tahs s ed lmes ç n Beled ye
Başkanı ve Beled ye Encümen ne yetk ver lmes .

R A P O R VE K A R A R :
"03/11/2008 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğünün 27/10/2008 tar h ve 6782 sayılı tekl f ncelend .
Vel efend Mah. Ahmet Yesev Cad. No. 22 adres nde bulunan b nanın bodrum, zem n ve asma
katı, 4964 sayılı Bazı Kanunlarda Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanununun 22/e maddes
gereğ nce Merkez Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere b r yıl süreyle aylık 3.011,00 YTL.
bedelle k ralanmıştır. K ralanan bu yer n başka kurum ve kuruluşlara tahs s ed lmes le lg l
daha önce alınmış olan 11/06/2004 tar h ve 2004/27 sayılı Mecl s kararına ek olarak, 5393 sayılı
Kanunun 15/h le 18/e maddeler uyarınca Beled ye Başkanı ve Beled ye Encümen ne yetk
ver lmes kom syonumuzca uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan
Hukuk Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 5.Seç m Dönem , 5.Toplantı Yılı,
05/11/2008 tar hl Kasım ayı toplantısının 2.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu
rapor şaretle oylama le oya sunuldu. Raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ
toplantıya katılanların oy b rl ğ le kararlaştırılmıştır.
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B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
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