
                                 MECLİS  TOPLANTI   TUTANAĞI                       

                                                                                                EKİM / 2021 

 
             Gündem : 2022-2023 ve 2024 Yıllarına ait Bütçenin görüşülmesi. 
 
             Belediye Başkanlığından meclise havale edilen Belediye Mali Hizmetler Müdürü 
Bülent DÖNMEZ’ in 2022-2023-2024 Bütçe Cetvelleri ile ilgili evrakları incelendi ve tetkik 
edildi. 
 
              Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince Mihalıççık Belediyesi Bütçe Cetvellerinde; 
 
              Madde 1 :  Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Olmak 
üzere ekli cetvel incelenmiş toplam: 2022 yılı için 25.976.000,00 TL gider bütçesi olarak 
kabul edilmesine, 2023 ve 2024 yılları için % 4 oranında artırılmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir 
 

           Madde 2 : Gelirin Ekonomik Sınıflandırma Cetvelleri incenmiş toplam 
25.976.000,00 TL 2022 Yılı gelir bütçesinin uygun olduğu görülmüş olup, 2023 ve 2024 
yılları için % 4 oranında artırılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

             Madde 3 : 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi ve ekli cetvelleri madde madde ve tek tek 
ad okunmak suretiyle oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
             Madde 4 : Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli incelenmiş ve oy birliği ile 
kabul edilmiştir. 

              Madde 5 : Bütçe Kararnamesinde ekli bulunan Ayrıntılı Harcama Programı Cetveli 
incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

              Madde 6 : Bütçe Kararnamesinde ekli bulunan Ayrıntılı Finansman Programı 
Cetveli incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

             

             Gündem : Tarihi Kentler Birliğine Üye Olunması. 

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Tarihi Kentler Birliğine üye 
olunması konusu görüşüldü, incelendi ve tetkik edildi.               

             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Tarihi Kentler Birliği, 2000 yılında İstanbul 
merkezli kurulduğu, kar amacı gütmediği, şehirlerin kültürel ve doğal dokusunun 
korunmasına ağırlık veren yerel politikalar hazırlanmasına öncülük ettiği, kuruluşa şu an 398 
belediyenin üye olduğundan belediyemizin de Tarihi Kentler Birliğine üye olmasına oy birliği 
ile karar verildi.             

                 Gündem : Belediyemizde bulunan birimlerin görev ve çalışma  
                               Yönetmeliklerinin görüşülmesi. 
 
             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, Belediyemizde bulunan 
birimlerin Görev ve Çalışma Yönetmelikleri görüşüldü, incelendi ve tetkik edildi.      



          
             Yapılan inceleme ve tetkik neticesinde, Belediyemizde bulunan birimler için 
hazırlanan görev ve çalışma yönetmelikleri okunup incelenerek yürürlüğe girmesine oy 
birliği ile karar verildi.             
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