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DAİRESİ : Mal H zmetler Müdürlüğü
08052009
KONUSU: Yetk ver lmes hk.
3609
24042009
Beled ye Başkanı Murat AYDIN'a borçlanmayla lg l şlemler n yürütülmes ç n
yetk ver lmes .

R A P O R VE K A R A R :

"04/05/2009 tar hl Mecl s toplantısında kom syonlarımıza havale ed len Mal H zmetler
Müdürlüğünün 24/04/2009 tar h ve 3609 sayılı tekl f ncelend .

Beled yem zce 2007 yılında başlanan ve halen devam etmekte olan “Kültür Vad s Projes ’n n
bu yıl tamamlanması ç n, özel yada kamu bankalarından veya f nans kurumlarından 7.500.000
TL.l k (yed m lyonbeşyüzb ntürkl rası) borçlanma yapılması, borç alınan kuruma 1617 ada, 13
parseldek arsamızın potek olarak ver lmes ve bu borçlanmaya alakalı şlemler n yürütülmes
bakımından Beled ye Başkanı Murat AYDIN’a, 5393 Sayılı Beled ye Kanununun 18
68.maddeler ne st naden yetk ver lmes kom syonlarımızca oy çokluğu le uygun görülmüştür.
Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan Bütçe Plan ve Hukuk Kom syon Raporu
Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 6.Seç m Dönem , 1.Toplantı Yılı, 08/05/2009 tar hl Mayıs ayı
toplantılarının 3.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu Mecl s Üyes Özlem
SOYKAN ÇİFTÇİ'n n; "Kültür Vad s Projes 'n n bu yıl tamamlanması ç n ...... cümles ndek
baren n "Kültür Vad s Projes n n devam edeb lmes ç n" şekl nde düzelt lmes öner s oya
sunuldu. Oy çokluğu le kabul ed ld . Rapor düzelt lm ş şekl yle şaretle oylama le oya
sunuldu. Raporun düzelt lm ş şekl yle KABULÜ toplantıya katılanların oy çokluğu le
kararlaştırılmıştır.
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Murat AYDIN
Beled ye Başkanı
B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.

https://webserver.zeyt nburnu.bel.tr/webportal/webportal/karardok.php

1/1

