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2006/85
DAİRESİ : İdarࠀ ve Malࠀ İşler Müdürlüğü
08122006
KONUSU: Genel.
917
04122006
Zeytࠀnburnu Kaymakamlığı, İlçe Emnࠀyet Md. İlçe Mࠀllࠀ Eğࠀtࠀm Md., Cumhurࠀyet
Başsavcılığı ve İlçe Müftülüğüne araç tahsࠀs edࠀlmesࠀ ve yakıtlarının
karşılanması.

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

"04/12/2006 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len İdar İşler
Müdürlüğünün 04/12//2006 tar h ve 917 sayılı tekl f ncelend .
Zeyt nburnu Kaymakamlığı Makamı le
Kaymakamlık h zmetler nde kullanılmak üzere 2 adet b nek araç ve araçlara a t olan yakıtın
Başkanlığımızca karşılanması,
Zeyt nburnu İlçe Emn yet Müdürlüğüne Beled yem zİlçe Emn yet Müdürlüğü şb rl ğ
le yürütülecek görevler n aksamaması ç n her türlü g derler (akaryakıt,bakımonarım) Beled yem zce
karşılanmak üzere 1 adet b nek aracı ve 5 adet h zmet aracı tahs s ed lmes ; ayrıca ek p otolarında
kullanılmak üzere 2007 yılı sonuna kadar aylık 1.250 l tre benz n le 2.750 l tre motor n ver lmes ,
İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü h zmetler nde kullanılmak üzere her türlü g derler (akaryakıt,bakım
onarım) Beled yem zce karşılanmak üzere 1 adet araç tahs s ed lmes ,
Zeyt nburnu Cumhur yet Başsavcılığı h zmetler nde kullanılmak üzere her türlü
(akaryakıt,bakımonarım) Beled yem zce karşılanmak üzere 1 adet araç tahs s ed lmes ,

g derler

Zeyt nburnu İlçe Müftülüğü h zmetler nde kullanılmak üzere her türlü g derler (akaryakıt,bakım
onarım) Beled yem zce karşılanmak üzere 1 adet araç tahs s ed lmes ,
Talep ed len akaryakıt ve araçlarla lg l olarak 31.12.2007 tar h ne kadar aylık toplam 4.000 l tre mazot
le aylık toplam 2.750 l tre benz n ver lmes ; ve toplam
11 adet (6 adet b nek oto, 5 adet h zmet otosu) b nek ve h zmet aracının Başkanlığımızca karşılanarak
lg l kurum ve kuruluşlara tahs s , 5393 sayılı Beled ye Kanununun 75. maddes uyarınca
kom syonlarımızca uygun görülmüştür.
Mecl s n tasv b ne sunulur" şekl nde hazırlanan Bütçe ve Hukuk Kom syon Raporu Zeyt nburnu
Beled ye Mecl s n n 08/12/2006 tar hl Aralık ayının 3.b rleş m nde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu
raporun kom syondan geld ğ şekl yle KABULÜ oy b rl ğ le kararlaştırılmıştır.

Özcan DOĞAN
Meclࠀs 1.Başkan Vekࠀlࠀ

B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
Selahattࠀn YENİYOL
Yasemࠀn ÇON
Dࠀvan Katࠀbࠀ

https://webserver.zeytࠀnburnu.bel.tr/webportal/webportal/karardok.php
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