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KARAR Öznri

03l1l12020 2020ll02 Belediy€ Mec|isi, Belediye Başkanı Ekrem YAVAŞln Mec|is Başkanlüğında, toplam 15 (onbeş) üyenin iştiİaki ile 5393 soyılı Belediye Kanununun
19. maddesi ve Belediye Meclisi Çılışmo Yönetıneliğinin 6. maddesi gercğince 03ll|l2o20 salı günü saat l l:00'de Belediye Toplantl
Salonunda toplanıldı. isim okunmak üzere imzo ka§ ığü yapllan yoklamada; Mecİs Üyeleİinin tamammın toplıntıya iştirak ettikleri gö;ldü. 

'

03l1l12020 2020l103 Belediye Meclis Bışkanınh sakarya Bğyükşehir Belediyesi i|e kardeş ş€hir ilişkisi kurma" ve "SINJET Jeotermal Kaynak sulafl ve Yenilebili,
Enedi A.Ş.' nin devlet veya özel bankalaTdan faizler hariç 4.000.000,00 (döıt milyon) nakit kfeii çekerek borçlanabilmesi, bu borcun temini için
İller BankasJndan Sııdırgı Belediye Başk.nlığının kefaleti ile teminat mektubu a]ınabilmesi içi; kİedi sözieşmeleri v; diğer biıtiin eİTaklan
imzalafiaya Beledi}€ Başkanlna yetki veri|mesi "il€ ilgiliönergelerin giindeme allnarak gündemin soD maddesinden soıırı görüşülmesi oy birliği
ile kabul edilmiştir.

03/ll/2020 2020ll04 Belediy€mizin 202l yılı içerisinde uygulanacak olan ücret taİifelerinin l€spitini, 2464 sayıh Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393
saYlı Belediye Kanunrmlm 18. maddesinin (f) beııdi gereğince, konunun öncelikle incelenmesi amocryla, Plan ve Büıçe Komisyonuna havıle
edilmesine, Plan ve Bütçe çallşmastndan sonm Belediy€ Meclisinin 2. birl€şiminde görilşülmesine yapıları işaİet|i oylamada oy birliği ile kabulüne
kaıar veıildi.

03/l|/2020 2020ll05 İmar ve Ş€hircilik Müdür|iiğünün 28.10.2020 tarih 389l saylı tahsis kaldırma konulu müzekker€sinin lmar Komisyonunı havale edilmesine oy
birliği ile kabuliine kaıar veıilmiştir.

03/ll/2020 2020l106 Ilçemi", B€rİlklı mahallesi l19 adı l43 p.rsel nolu mera vas!flr taşmma.zn 470, 58 m2 lik kısml iizerinde tahsis aınacı değişikliğine yönelik
talebin Belediye Meclisince göriişülmesinde imaİ komisyonuna havale edilmesine oy birliği il€ kabulilne kalsİ verilmi$ir.

03l1,I12020 2020l|07

ilçemiz, Cıınicedit müallesi, 49l ıd4 l pafsel rclü taşııımaz, iın r ptanmıla Ayrık nizam 3 kıtlı konut yapı adasuıda yer almoktı
olup; söz konusu Tışınmaz üze.ine zemin kat Ticaİi olmak üzere yopı yapmak istediğine ilişkiD Mülkiyet sıhibi ciİginler Pctol Ürünteri san.
Tic. Ltd. Şti Muhammet GlRGhI in |9to8D02o tanihve 3037 dilekç€ karf nolu t lep aiıeÇesınin iınaı ionısyonuna hivalc edilmesine oy birliği
ile kabulline karaİ verilmiştir.

03ll|/2020 2020l108 Belediyemiz ile Sakarya Büyükş€hiİ Belediyesi arasmd& sosyal, Ekonomib KültiiİeI, Bilims€l, Teknik vb. gibi konularda kaşıl*lı işbirliği
yapllrnası amacıyla 5393 sayıh Belediye Kanununun lE. Maddesinin (p) bendi aynı kanunun 74. Maddesi uyaİınca "Kardeş şehir nişkisi,
kurulması ile ilgili konunun Belediye Mec|isincı yapılın işaret|i oylamada oy birliği ile kabulııne kaİaİ verilmiştir.
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kanma yetki verilmesi ile ilgili konunun
ılık Adalğ ve Kalkınma Prrtd; ;;;i;. oyla'Dada cuDhuriyet Hatk Paİtisi
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