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KÜTAHYA BELEDive anşxıılı-ıcıNoeıl
Belediye Meclisimiz 5393 sayıll Beledaye Kanunu nun 20.maddesine istinaden aşağldaki gündem madde]erini
görüşmek üzere 3. dönem, 1 1. olağan Meclis toplantlsın I 0611212016 Sall günü Saat 18.30'
da Belediye Kültür
Sarayl Meclj_S Salonunda yapacaktlr.
Meclis Uyelerine ve Sayın Halklmlza duyurulur.

BiLGiLENDlRME
1-2015

_
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yll Saylştay Denetim Raporunun Belediye

GÜNDEM

l\4eclisi'nin bilgisine sunulmasl,

/

1- 5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 20.maddesi gereğince,20,17 yılı Meclis toplantılarlnın gün ve saatlen ile
Belediye Meclisinin tatil aylnln belırlenmesi konuSunun müzjkeresi,
2, llimiz Çinl sektöru üzerlnden UNESco Yaratıcl Şehirler Ağına dahiI edilmesi amaclyla, Belediye Başkanımız
Kamil SARAÇoĞLU Zafer Kalklnma Ajanslyla birlikte 1b-17 Arallk 201o tarihleri araslnda ABD,nin Santa-Fe Ve
New
York ŞehirIerjne gerçekleştirilecek çalüşma ziyareti jçin kanuni yolluk harclrahlarlnln ödenebilmesi, yurtdlşına
görevlendirilmesinin yapılabilmesi, konusunun müzakeresi,
3-2017 Yl| geçici işçi Vizeleri konusunun müzakeresi
4- Taksi durak yerlerinin belirlenmeSi, taksi duraklarlnda çalışacak ticari takSi sayılarınln belirlenmesi
arttlrllması Veya azaltllmasl, ihtayaca cevap Vermediği tespat edilen taksi duraklarlnın yer djglştiriımesi Veya iptaI
e_dilmesi, ticari taksiIere müşteri Ve taksi şoförünün güVenliğani sağlayacak teknoloji doğrultusJnda cihaz
taiılması,
ilimiz ihtiYaÇlan Ve talepleri doğrultusunda durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili İnaıj yapaoiımesi vb. konularda
Belediye Başkanl Ve Belediye Encümeni'ne yetki Verilmesi konularlnln müzakereii,
5- llimiz merkezinde toplu taşlmada kullanülan Kütahya Kart 43 kartlarının Ve Vize bedellerinin artlrllmaSl

konusunun muzakeresj,
6- BelediYe MecIjsinin 01-11 .?016 tarjh ve 34'1 sayülı kararıyla Plan ve Butçe Komisyonuna havale edilen, 2017
mali ylll belediyemiz gelir tarjfesi konusunun müzakeresi,

7- AVruPa Birliği fonlarlndan dezavantajlı gruplar entegrasyonu programı projesine başvuruda bulunulması ve
projenjn yürütülmesi için Koordjnatör Müdürluk olarak Kültür Ve Sosyal laler Müdurlüğü'nün görevlendirilmesi, proje
kapsamında Belediye Başkanlmlz Kamil SARAÇOĞLU, Belediye E}'aşkjn Yardımcıjı nıl inian ERTAŞ, Kültur
ve
SosYal iŞler Müdürü Mehmet ZENCi ve proje harİamaları ıçın Mali Hizmetler l\4üdürü Mehmet Erdem öz'ooĞeİ.İ n
n
gÖrev_lendirilmesi, bu iŞ ve iş|emler için Belediye Encümeni'ne yetkl verilmesi konusunun müzakeresı,

8- 5393 SaYılı BeIediYe Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarıca ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde

bulunan Uygun sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresı,

9- Finansmanl Japonya Uluslararası işbirliği 4ansl (JICA) tarafından sağlanan Ve lller Bankasl A.Ş,ce

yürütülen Beledaye Kanalizasyon Şebeke Ve Atıksu Arltma Tesislerinin Geliştirilme;i Projesi ile ilgili
olarak; Yoncalı

KanalizasYon Sjstemi Ve Kollektör Hattı Projesi, llıca Kanalizasyon Sistehi ve Pakeİ Arıtma Tesisi projesi ve
Kısm j
Yağmur Suyu Pro.jesi için krediden 84O 317,259,70 JPY
(sekizyüzklrkmilyonüçyüzonyedibinikiyüzellidokuz JaponYeni) tutarındj kullanlm yapllmlş
olup, Belediyemiz Ve iller
BankasI EskiŞehir Bölge lvlüdürlüğü tarafından kabulleri yapılmış olmakla'bi;üikte; krejinın kalan kısmının
kullanllmayıp, iade edilmesi konusunun müzakeresi,
10- MülkiYeti KütahYa Belediyesine ait olan, Ilimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf
şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,
11, Zafer Kalklnma Ajans], Avrupa Birliği, B ü yü kelçilikler, Bakanllklar Ve bunların dişlndaki kurumlara
hazırlanacak projeler kapsamında hibe başVurusunda bulunulması, bu projeler kapsamlnda kredi müracaatlnln
yapllması, projelerin hazlrlanması, imzalamasl, proje ile ilgili harcama yapması vb. işlemler için Beıediye
Başkan
Yardımcımız Ali jhsan ERTAŞ'ın görevlendirilmesi ve bu koİu ile alakalı İum nususlardİ aeıeoıyL encumeni,ne yetki
verilmesl konusunun müzakeresa,
12- ilimiz merkez MeYdan lMahallesi 25 para, 674 ada,242 parselde bulunan dükkan]n ön ve yan bahçesin]n
kullanılabılmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresl,
13- llimjz merkez MeYdan Mahallesj 29-32 pafta, 5055 parselde bulunan dukkanın ön ve yan bahçesinın
kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresj,
14- llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahailesj, 119 pafta, ıiz aoa,4 nolu parsel alanlnda amar planl değişjkliğl

Kütahya Merkez

konusunun müzakeresi,
15- llimiz merkez Ylldırlm Beyazıt lvlahallesi, 18.o.3 pafta, 1356 nolu adada imar planl değişiklığ i konusunun
müzakeresi,
16_ iljmjz merkez YIldlrlm Beyaz|t Mahallesj, 18 o.4 pafta, 1337 ada, 11 no u, 17 o.4 pafta,
1329 ada, 3 nolu,
18.o.1 pafta,2651 ada, 1 nolu, siner |Vlahallesi; 17.P.3 pafta,56 ada,5 nolu, parsel alanlarlyla ilgili imar planl
değişikliğl konusunun müzakeresl,
17, llimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
18- lljmiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1Ö.Ö.1 pafta, 2654 aoa, a n6ıu pİrsel alanında imar planı
değlşikliği konusunun müzakeresi,

19- llimiz merkez Yıldırlm Beyazlt Mahallesi, 91 pafta,560 ada, 5 nolu parsel alanlnda jmar planl değişikljği
konusunun mıjzakeresi,
20- llimaz merkez Hacı azizler (1O0 yıl) Mahallesi, 2618 ada, 50'1 nolu parsel alanünın imar planlarına alınması
konusunun muzakeresi,
21, llimiz merkez Hacü azizler Yolu üstü, 2618 ada, 467 Ve 468 noIu parsel alanlarının imar planlna allnmasl
konusunun müzakeresi,
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planlarında belirle_nmesi konusunun müzakeresi,
ilimizmerkez Çadırkent ve konteyner kent alanlarının imar
imar p|anı değiŞikliği konusunun müzakeresi,
23_ llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1342 ada çevresinde
parsel
alanında imar planı değiŞikliği konusunun
nolu
24_ ilimizmerkez Siner Mahallesi, 17.i + pafta, o0 ada, 3
22_

müzakeresi,

25_ llimiz merkez

,1/10O0
Uygulama imar Planı yaplml konusunun
Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5O0O Nazım ve

müzakeresi

Mahallesi,5474 nolu parselde imarplanı değişikliği konusunun mÜzakeresi,
planı değiŞikliği konusunun müzakeresi,
27_ilimizmerkez ı<,r"İp,n"ı. Mahallesi, 145 ada 3 parselde İmar
parsel
alanında imar planı değiŞikliği konusunun
28_ ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50KlA pafta, ıoı ada, 1

26_ ilimiz merkez inköy

müzakeresi,
parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresı,
29_ llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2
paİta,
2786 nolu ada bölgesinde imar P|anı değiŞikliği konusunun
BO
30_ ilimiz merkez Euıİv, çelebi Mahallesi,
müzakeresi,
,149 nolu adada imar planı değişikliği konusunun
31- İlimiz merkez Paşam Sultan MahalIesi, 31 pafta,
müzakeresi,
parsel bölgesinde imar planı değiŞikliği
32- ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 5OKlD pafta, 335 ada,24
konusunun müzakeresi,
planı değişikliği konusunun
33- llimiz merkez BÖrekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar
müzakeresi,

Kamil SARAÇOPLU
Belediye BaşkPnı
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