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Belediye Meclisimiz; 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20.
maddesine istinaden
aqaltdaki gtindem maddelerini gdrtigmek tizere 4. D.ir"-,
2.
olapan meclis toplantrsrnr
02'.02-'2022 Qargamba gtinu, saut tz.:o'da, Gaybiefendi
Mahallesi, Atattirk Bulvarr, yeni
Belediye Hizmet Binasr, Meclis Salonunda yupu.uktrr.
Meclis Uyelerimize ve katrlmak isteyen Hemgehrilerimize
saygryla duyurulur.
GUNDEM MADDELERI /

2y? tarih ve
karan ile Araetrrma Geristirme ve
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ile Bcilcek
Mahallesi arastnda kalan alanda yeni bir mahalle kurulmasr
konusunun miizakeresi.
0s.01.2022 pIiL": 41 no.lu .,.J#;t;
r.uiu.i ile Araetrrma Gelietirme ve
havatesi yaprtan,. covio_lq
Sosyete Pazan olarak bilinen puiurirug,l-u t"r.bi
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teminat
bedellerinin tespiti konusunun mtizakeresi.
4- Ktitahya ili Yerel Ycinetimler Katr Atrk Bertaraf
Tesisleri yapma ve igletme Birlili
(KUKAB) Tiiziiltinde desi gikl ik yapr lmasr konusunun
mtizakeresi.
5-2022 yrh igin zabfia ve itfaiye hizmetlerinde fiilen gahgan
personele 6denecek fazla
mesai ticretinin belirlenmesi konusunun mtizakeresi.
6- 2022 yrh igerisinde uygulanmasr talep edilen Kart
43 tarifesi konusunun miizakeresi.
7- Ktitahya $oftirler ve otomobilcilei Esnaf odasr Bagkanh[rnrn
gehir igi ulagrmda
hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre tii.r.ii.rin.i
--- / zam yapimasr talepleri konusunun

..

.

miizakeresi

8- T'c' Ktitahya Belediyesi Hizmet Binasr otoparkr
kullanrmrnrn dtizenlenmesi amacr
ile T'c' Ktitahya Belediyesi Hizmet Binasr Kapah
otopark yonergesi konusunun mtizakeresi.
9- Mtilkiyetleri Belediyemize ait olan muhtelif
mahallelerd-e brlrr;i;;,nmazla.n 5393
sayrh Belediye Kanunu'nun lS'inci maddesi
benli
gere[ince,2gg6 sayrl Devlet ihale
1e;
Kanunu hiikiimlerine gdre satrg ve/veya kat
kargilig, yuf,r'.odeli ihaleleri ite itgiti iglemler
ve
tagtnmazlann Kamulagtrrma Kanunu htiktimlerine!6r.
iut uu igin Belediye Enctimenine yetki
verilmesi konusunun miizakeresi.
l0- Mrilkiyetleri Belediyemize ait, ink<ty Mahallesi,-0 ada,
55g2 parsel ve 55g3 parsel
numaralt her iki tagtnmaztn ayfl ayfl veya
bir uitrin olarak delerlendirilmek uzere,5393 sayrl
Kanunun l8'inci maddesi 1e) bendi geielince,2886
r;;i, Devlet ihale Kanunu hiikiimlerine
gtire yaprlacak maliyet.hePlryla zo yl9 fadar
Kira ruig,r,g, yaprm modeli ile ihale edilmesi
ve yaprlacak iglemler igin Belediye Enciimenine
yetki ue.ilmesi konusunun
1l- Miilkiyeti/tasamrfu Belediyemize aii muhtelif mahallelerde mtzakeresi.
bulunan tagrnmazlarrn
5393 sayrh Kanunrnl8'inci maddeti (.,)
u..n9:
Devlet ihale Kanununun 64,rincti
maddesi gere[ince 2886 sayrh Devlet ihale
".288;;;yrh
Kanunu
rrtitti.rrerine g6re igi.t1..r. izerckiraya
verilebilmesi igin Belediye Enciimenine yetki
verilmesi konusunun mtizakeresi.
12- Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 3
sayrh karan ile uyesi oldulumuz
Kiitahya ili sahipsiz Hayvanlan Koruma Birlilinin
tiiziifiiinde yaprlacak iq ve iglemler igin
Enctimene yetki verilmesi konusunun mtizakeresi.
13- ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazfi Mahallesi
lg.o.3 pafta, llgg ada, g parselde
bulunan dtikkanrn 6n- ve yan bahgesinin-kullan,r"u-ir...i
iiin on kapatma talepleri konusunun
imar ve Bayrndrrhk Komisyonu
er,"iit tcomisyonu,u hird.si konusunun miizakeresi.
14- ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazt Mahallesi lg.o.4
pafta,
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2gg7 ada,4 parselde

iii, <in kapatma tarepleri konusunun
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imar
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15- ilimiz merkez Yrldrrrm Beyant Mahallesi 18.0.2 pafta, 2685 ada,5 parselde
bulunan dtikkanrn d,n ve yan bahgesinin kullanrlabilmesi igin dn kapatma talepleri konusunun
imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun mtizakeresi.
l6- ilimiz merkez Lala Htiseyin Paga Mahallesi, 2869 ada,9 ve 10 parsellerle ilgili imar
planr degigiklili konusunun mtizakeresi.
17- ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanrnda imar planr
de[igikligi konusunun mi.izakeresi.
18- ilimiz merkez B0lcek Mahallesi, 39g0 ada, 113-l}l parsel alanrnda imar planr
yaplml talebi konusunun mi.izakeresi.
19- ilimiz merkez Yoncah Mahallesi, 146 ada, 15 parsel bdlgesinde imar planr
de[i gikli gi konusunun mtizakeresi.
20- ilimiz merkez Belediye Meclisinin 01.12.2021tarih ve 375 sayrl karan konusunda
verilen onergenin de[erlendirilmesi konusunun mtizakeresi.
2l- ilimiz merkez Yoncah Mahallesinde il 0zel idaresi tarafindan onaylanan Kaynak
Koruma Alanr Etiit Raporunda belirlenen l. zon srmrlan igerisindeki uygulamalar
konusunun
miizakeresi.
22- Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 173 sayrh kararryla onaylanan ve ytirtirliige
giren, Kent Btitiiniine ydnelik imar planlarr ile
$air $eyhi dumluprnar Mahallesi yerlegik Ala-nr
arast, Tavganh Karayolu Qevresi imar Planlannda yaprlan t8. maade
imar uygulu-uriru gelen
ititazlarla ilgili plan defiiqikligi konularrrun degerlendirilmesi konusunun mtiialeresi.
23- Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve l74.sayrh karanyla onaylanan,
$air
Dumluprnar
Mahallesi Yerlegik Alaru ile Dumluprnar Un'iversitesi
$eyhi
arasr Tavganlr
Karayolu Qevresi imar Planlarrnda yaprlan 18. madde imar uygulamasma gelen
itirazlarla ilgili
plan de[igikli[i konularrrun mtizakeresi.
2l- ilimiz merkez Siner Mahallesi, 129 ada,l parselde imar planr de[igikligi mi.iracaatr
konusunun miizakeresi.
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2S- ilimiz merkez Yrldrrrm Beyant Mahallesi, 2875 ada, 3 parselde imar planr
deligikli[i mtiracaatr konusunun mtizakeresi.
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