MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 05.05.2017

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
05.05.2017 cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu toplantısında müzakere
edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Meclis ve Belediye Başkanı Oğuz TEKİN, Melahat ERHAN, Necmettin FİDAN, Numan ŞEN, Remzi
KARLATLI, Mesut ÖZTÜRK, Ahmet Tufan BAŞ, Ahmet UZUN, Haluk SAVAŞTÜRK, İbrahim
DOMURCUK

1 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce kanuni süresi içinde hazırlanan ve Başkanlıkça
Meclisimize sunulan 2016 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap cetvelleri ile buna ekli evraklar gelirgider kayıt defterleri incelendi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara
bağlanmış bulunan Belediyemizin 2016 mali yılına ait Gelir ve Gider cetvelleri ile Kesin Hesap
Cetvellerinin tamamen mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince onanmasına oybirliği ile,
2 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi
ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;
1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen GAZDAŞ’ın dağıtım
bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,
2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı
Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket
edilmesine,
3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Havsa Belediyesi sınırları içinde bulunan
tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım
faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) Havsa Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin
alt yapı çalışmaları kapsamında belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım
şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke,
beton vb.) hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep
edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir talep edilmeksizin belediyemiz
tarafından yapılacağının,
c) Havsa İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi
sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verildi.
işbu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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