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BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İncesu Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan toplantısını 02/11/2015 Pazartesi günü saat
10.00 da İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim. 26/10/2015

Zekeriya KARAYOL
Belediye Başkanı
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2015 mali yılı gider bütçesi 10.568.841TL. gider tahakkukunun gerçekleştiği ödeneği olduğu
halde yeterli olmayacağı devam etmekte olan bakım ve onarım giderleri ile hizmet alımlarındaki
artışların karşılanması için 2.000.000,00 TL. ek ödenek 2015 mali yılı gelir bütçesi gelirleri
toplamı ise 10.953.750,00 TL. olarak gerçekleştiği merkezi idare vergi gelirlerinden alınan
paylar ve taşınmaz mallar satış gelirlerindeki artış nedeni ile 2.000.000,00 TL. nin yazı ekinde
sunulan ek bütçe talep formundaki gelir ve gider taleplerine kaydedilmek üzere ek bütçe
verilmesinin görüşülmesi;
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün Başkanlık Makamına yazmış oldukları 12/10/2015 tarih ve
10208470 sayılı yazılarında ilçemizde mevcut olan okulların ihtiyaçlarını liste halinde belirtmiş
ve listedeki ihtiyaçların Belediyemiz tarafından karşılanması istenilmekte olup, konunun
görüşülmesi;
İlçe Kaymakamlığı, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İncesu Belediye Başkanlığının ortaklaşa
yürüttüğü Gelecek Eğitim ile Gelecek projesine Belediyemiz adına projeye imza atmak için
Belediye Başkanımız Sayın Zekeriya KARAYOL’a imza yetkisi verilmesi konusunun
görüşülmesi;
Belediyemiz Meclisince 07/09/2015 tarih ve 094 nolu karar ile İlçemiz Üçkuyu Mahallesi 138
ada 6 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait parsel Diyanet İşleri Başkanlığına cami
yaptırmak şartı ile tahsis edilmiştir. Alınan kararda tahsisin süresi belirtilmediğinden dolayı
yeniden karar alınarak tahsis süresinin belirtilmesi konusunun görüşülmesi;
İlçemiz Gönenkent Mahallesinde yapılmakta olan parka Hakkari Yüksekova 3'üncü Piyade
Tümen Komutanlığı'nda görev yaparken el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade
Astsubay Üstçavuş Rahmi YILAN’ın isminin verilmesin konusunun görüşülmesi;
İlçemiz Bahçesaray Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listedeki taşınmazların
satış işleminin görüşülmesi;
İlçemiz Hamurcu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan 272 ada 1 parseldeki taşınmazın
Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi;
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Gündem 7 maddeden ibarettir. 26/10/2015
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