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KONU
: Ortak projeler hakkında görüşmeler yapmak üzere kardeş kentimiz Danimarka’nın
Aarhus kentine 04 - 07 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak ziyarete Belediye heyetinin katılması ve ortak
giderlerin ödenmesi.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 07.03.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.03.2016 tarih ve 975601/339 sayılı
yazısı.
04-07 Nisan 2016 tarihleri arasında Kardeş Kentimiz Danimarka’nın Aarhus kentine yapılacak olan nezaket ve
tanışma ziyareti, ortak yapabileceğimiz projeler hakkında görüşmeler yapmak üzere ekli listede bulunan Belediye
Heyetinin katılabilmesi ve belirtilen tarihler arasında görevli sayılmaları ile günlük harcırah ulaşım, konaklama,
vize, sigorta ve yurtdışı çıkış harç giderlerinin ödenebilmesine ilişkin Müdürlük teklifi Komisyonumuzca yapılan
toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; Kardeş Kentimiz olan Danimarka’nın Aarhus
Belediyesi ile ortak projeler hakkında görüşmeler yapmak, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek üzere 04–07
Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan nezaket ve tanışma ziyaretine Belediye Başkanı tarafından belirlenecek
Belediye Heyetinin görevli olarak katılması ve günlük harcırah, ulaşım, vize, sigorta ve yurtdışı çıkış ve harç
giderlerinin Belediyemiz 2016 yılı Gider Bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 09 Mart 2016 tarihli Mart dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; Kardeş Kentimiz olan Danimarka’nın Aarhus Belediyesi ile ortak projeler hakkında görüşmeler
yapmak, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek üzere 04–07 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan nezaket ve
tanışma ziyaretine Belediye Başkanı tarafından belirlenecek Belediye Heyetinin görevli olarak katılması ve
günlük harcırah, ulaşım, vize, sigorta ve yurtdışı çıkış ve harç giderlerinin Belediyemiz 2016 yılı Gider
Bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen
kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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