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KUTAHYA BELEoiYE BAgKANLIGINDAN
Belediye Meclisimiz 5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aga!rdaki gundem
maddelerini g6rugmek Uzere 3.d6nem, 1.ola$an Meclis toplantrsrnr 05/01/2016 Salr gUnU Saat 18.30' da
Belediye K0ltUr Sarayr Meclis Salonunda yapacaktrr.
Meclis Uyelerine ve Sayrn Halkrmrza duyurulur.

GUNDEM

/

1-5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi geregince Denetim Komisyonu'na gizli oyla en
az ug, en gok beg Uyenin segiminin yaptlmast konusunun mttzakeresi,
2-2016 ytt s62legmeli personel Ucretlerinin tespiti konusunun mUzakeresi,
3-Aile ve Sosyal Politikalar ll MUdUrlUgu Sosyal Hizmet Merkezi Egitim ve Danrgmanlrk Biriminden
hizmet alan (Sokakta gahgan/qalrgtrn lan ve risk altrndaki Qocukla| 35 goculun okullanna devamlrlrklannda
ve kurumlartnda gergeklegtirilen aktivitelere katrlrmlannrn sa!lanmasr ve takibi igin ulagrm yardrmr
yaprlmasr konusunun muzakeresi,
4-Belediyemiz Sosyal ve Yardrm lgleri Mud0rlugunce gelir durumu iyi kigilere yaprlacak olan evde
temizlik hizmetinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun mUzakeresi,
5-llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi,
6-Belediye Meclisinin 0111212015 latih ve 444 sayrlr karan ile Aragttrma ve Tanttrm Komisyonuna
havale edilen isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi,
7-Belediyemize ait yeni logo tasarlanmasr igin yangma dUzenlenmesi ve 1 . olan esere 10.000 TL
6dUl verilmesi konusunun mUzakeresi,
8-Belediyemiz Yeni KUltUr ve Ticaret Merkezi'ne "Hazer Dinari KUlt0r Merkezi" isminin verilmesi
konusunun mtrzakeresi,
g-llimiz Merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde imar planr degigikligi konusunun
mUzakeresi,
1o-llimiz Merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21 .M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanrnda imar
planr degigikligi konusunun mUzakeresi,
11-Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayrlr karan ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta,
159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanr lejandh sahanrn lbadet Yeri lejandlr alana donugturulmesine
y6nelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planr deligikligine yonelik askr suresi iginde gelen il Emniyet
MudUrlU0U'nUn 05.11.2015 tarih, 91760 sayrlr yazrsr ve 19.10.2015 tarih,4627 kayrt nolu dilekge ile askr
suresi drgrnda gelen Defterdarllk Milli Emlak MUdUrlU0U'nUn 18.11.2O15 larl , 12233 sayrlr yazrsrnrn
de!erlendrrilmesi konusunun muzakeresi,
'12-Toprak Koruma Kurulunda g6rUgUlmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayrlr ve
02.04.2013 tarih, 183 sayrlr karan ile imar planr yaprmr igin 6n izin verilen Bdlcek Mahallesi yerleqik alanrna
birlegik sahalarrn tekrar de!erlendirilmesi konusunun mUzakeresi,
''13-llimiz Merkez, B6lcek Mahallesi, 21 .K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alanrnda imar planr degigikliQi
konusunun mUzakeresi,
14-llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel alanrnda imar planr degigiklioi
konusunun mUzakeresi,
15-llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun mtrzakeresi,
16-llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta,
ada, 31 parsel alanrnda imar planr deoisiklioi
konusunun mUzakeresi,
lT llimiz Merkez, B6lcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanrnda imar planr degigikligi konusunun
muzakeresi,
18-llimiz Merkez, lstiklal Mahallesi, 61 pafta, 4O2 ada,8-34 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi,
19-llimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi,
20-llimiz Merkez, Bdlcek Mahallesi, J23bogb2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanrnda imar planr
degigikli!i konusunun mUzakeresi,
21-llimiz Merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 notu parsellerde imar planr degigikligi
konusunun mOzakeresi,
22-llimiz Merkez, Ytldtrtm Beyazrt Mahallesi 18.O.1-19.O.4 pafta, '1936 ada ,142 parselde imar planr
degigikli$i konusunun muzakeresi.
23-llimiz Merkez, lnk6y Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada 2 parsellerde imar Planr degigikligi
konusunun muzakeresi,
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VI,

24-llimiz Merkez, Gaybiefendi Mahallesi J23b1Ob 3a paftada yol ve kavgak alanr dUzenlenmesi
konusunun mUzakeresi,
25-llimiz Merkez, Yeni Bosna Mahallesinde kullanrlmayan atrl vaziyette bulunan okul binalarrnrn
bulundu!u alana, Belediye hizmet alant d0zenlenmesi konusunun muzakeresi,
26-llimiz Merkez, Ali PaSa Mahallesi 5 pafta 544 ada 163 nolu parsel alanrnda imar planr deoisikligi
konusunun mUzakeresi,
27 )limiz Merkez, Ytldtrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parselde imar planr deoigikligi
konusunun mUzakeresi,
28-Eskigehir 1. ldare Mahkemesinin,20l5l1231 Karar, 2O1411OO7 Esas Nolu Kararrna istinaden:
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 larih, 227 sayrh kararryla Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 17.O.1-17.O.4
paftada karayolu b6lgesinde onaylanan,2413 iglem nolu imar planr degigikliginin iptal edilmesi konusunun
m0zakeresi,
29-llimiz Merkez, Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi; 91 pafta, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 ve 6 nolu, 804
ada,29 nolu parsel alanlartnda ve 73 pafta, 920 ada batrsrnda; imar planr deoigiklikleri konusunun
mtrzakeresi,
30-llimiz Merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planr degigikligi
konusunun mi.izakeresi,
31-Qevre ve $ehircilik il MUdurli.rQu'niin 14.12.2O15 tarih, 6158 sayrlr yazrlarrnda belirtilen , Yrldrrrm
Beyazrt Mahallesl, 1518 ada, 2 nolu parselde yaprlan uygulama konusunun mUzakeresi,
3z-llimiz Merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 555 ada, 1O nolu parsel alanr ile 759, 760, 761 , 762,
763 nolu adalar b6lgesinde imar plant degigiklikleri konusunun mUzakeresi,
33-03.01.2012 tarih ve 29 sayrl "Atattirk Bulvan'na cepheli, ticaret nizamh ilk adalarda, plan
notunun dAzenlenmesi ile ilgili imar plam deQigikliQi" konulu Belediye Meclis Karanntn revize edilmesi
konusunun mUzakeresi,
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