BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN
ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.02.2019 CUMA GÜNÜ YAPTIĞI MECLİS

TOLANTISINDAKİ

Belediyemiz meclisinin 2019 yılı Şubat dönemi 2.inci toplantısı
01.02.2019 Cuma günü saat 14.00'te Belediyemiz meclis salonununda gündem
maddelerini görüşmek üzere toplandı. Oturuma, Adnan KARACA, Vedat ATEŞ,
Şaban KURT, Gülbüke TOKDEMİR, Osman ÇALIM, Mustafa MEŞFUZ, Ahmet KARA
dışındaki tüm meclis üyeleri katıldı. Meclis üyesi Mehmet
ARSLAN'ın
önergesi gündemin 5. maddesi, yine meclis üyesi Halit AŞAN'ın önergesi
gündemin 6. maddesi olarak oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerine
geçildi.
GÜNDEM 1- GÜVERADA MAHALLESİNİN HARRAN MAHALLESİNDEN AYRILMASI
Harran mahallesinden Güverada'nın ayrılmasına yönelik hazırlanan
idari ve teknik özellikleri gösteren rapor da belirtilen şartlar sonucu,
Harran mahallesi ve Güverada mahallesinin iki ayrı mahalle olarak ayrılması
oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM 2- KAMU VE ÖZEL BANKALARDAN KREDİ KULLANILMASI İÇİN BELEDİYE
BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Belediyemizin
Kamu
hizmetlerinin
devamının
sağlanması,
alacaklıların mağdur olmaması, yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili
diğer işlemlerden kaynaklanan borçların ödenebilmesi amacıyla Kamu ve Özel
Bankalardan 4.296.000,00.-TL'sı (..dört milyon iki yüz doksan altı bin türk
lirası..) kredi kullanılması ve bu hususta her türlü tasarruf ve kredinin
alımı ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde Reyhanlı Belediye
Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM 3- KAMU VE ÖZEL BANKALARDAN KREDİ KULLANILMASI İÇİN İLLER
BANKASINDAN TEMİNAT MEKTUBU ALINMASI
Belediyemizin
Kamu
hizmetlerinin
devamının
sağlanması,
alacaklıların mağdur olmaması, yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili
diğer
işlemlerden
kaynaklanan borçların ödenebilmesi amacıyla
İller
Bankasından 4.296.000,00.-TL'sı (..dört milyon iki yüz doksan altı bin türk
lirası..) değerinde teminat mektubu alınmasına ve bu hususta her türlü
tasarruf ve mektubun alımı ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde
Reyhanlı Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM 4- OKUL YERİNİN DEVRİ
Bayır 8066 nolu parsel sayılı taşınmazın arsa devri konusunda
yapılmış olan tetkikler neticesinde, mülkiyetin Maliye hazinesinde olduğu
görülmüş olup, gündemden düşürülmüştür.
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYESİ MEHMET ARSLANIN ÖNERGESİ
Belediyemizin envanterinde bulunan 31 RG 343 plakalı OTOKAR marka
Kamyon cinsi (çöp aracı 7+1 m3 kapasite) aracın Yatırım İzleme Komisyonu
Başkanlığına verilerek, karşılığında 31 ABR 318 plakalı FORD marka Kamyon
cinsi (SG özel amaçlı 15+2 m3 kapasite) aracın başabaş takas edilmesi,
takas
edilen taşınır malların envanterden ve muhasebe
kayıtlarından
düşürülmesi ve kayıt edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYESİ HALİT AŞANIN ÖNERGESİ
Spor Genel Müdürlüğüne ait, Hatay ili Reyhanlı ilçesi 0/92 parsel
üzerinde bulunmakta olan Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumunun, bakım onarım,
koruma ve işletme giderleri ( Elektrik, su, Doğalgaz ) ile personel
ihtiyacının Belediyemiz bünyesindeki elamanlardan karşılanmak ve ayrıca
Reyhanlı
Belediyespor
tarafından da kullanılmak üzere anılan
yerin

Belediyemize

bedelsiz olarak 3 (üç) yıllığına tahsis edilmesi

oybirliğiyle

kabul edildi.
GÜNDEM 7- MART AYI MECLİS TOPLANTISINININ TARİH VE SAATİNİN
TESPİTİ
Mart ayı olağan meclis toplantısı 01.03.2019 Cuma günü saat 14.00'te
Belediyemiz meclis salonunda toplanılmasına oybirliğiyle karar verildi.
DİLEK VE TEMENNİLER
Başka gündem maddesi bulunmadığından meclis başkanı üyelere
ederek oturumu kapattı.
Mehmet ÇÜTER
Meclis Başkanı

M.Fatih BAĞLAN
Katip

teşekkür

Mustafa MEŞFUZ
Katip

