MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 02/MAYIS/2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18:00’DE
YAPACAĞI MAYIS/2012 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ
1- Merzifon Belediye Başkanlığının 2011 mali yılı bütçesine ait idare ve kesin hesabı ile ilgili,
Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirilen rapor ve kesin hesap cetvellerinin incelemesinin
yapılarak, kesin hesap cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz muhtelif semtlerinde bulunan ve kira geliri getiren
gayrimenkullerimizin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihaleye
çıkarılmadan önce muhammen kira bedellerinin tespitinin yapılabilmesi için, Belediye meclis
üyeleri arasından 2012 yılı içerisinde görev yapmak üzere 3 kişiden oluşan “Gayrimenkul
Kıymet Takdir Komisyonu”; Belediye Meclisinin 07/02/2012 tarih ve 16/2012 sayılı kararı
gereğince belirlenmiş idi.
Ancak; belirlenen Kıymet Takdir Komisyon üyelerinden 1 üyenin, başka bir görev bağlantısı
nedeniyle Kıymet Takdir Komisyon üyeliğindeki görevinin değiştirilmesi daha yararlı
olacağından, bu nedenle; daha önce belirlenen Gayrimenkul Kıymet Takdir Komisyon
üyelerinden 1 üyenin değiştirilerek, bu üyenin yerine yeni bir üye belirlenmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması.
3- Hamamözü İlçe Belediye Başkanlığının 12/04/2012 tarih ve 255 sayılı yazıları ekinde
gönderilen, Hamamözü Belediye Meclisinin 06/04/2012 tarih ve 25 sayılı meclis kararı gereğince,
Hamamözü Belediyesi ile Merzifon Belediyesi arasında mevcut iyi ilişkilerin daha da
pekiştirilmesi, artırılması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda işbirliği ve yardımlaşmanın
sağlanması amacıyla, Merzifon İlçe Belediye Başkanlığının “Kardeş Belediye” olarak kabul
edilmesi, oy birliği ile uygun görülmüştür.
Konunun Belediye Meclisince değerlendirilerek, Meclisimiz tarafından Hamamözü Belediye
Başkanlığının “Kardeş Belediye” olarak kabul edilebilmesi ile iki ilçe Belediyesi arasında kardeş
şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
4- İlçemiz Camicedit Mahallesi Hacırahat caddesinde tapunun 384 ada 203 nolu parsel bitişik
nizam 3 kat ticaret alanı, 205 nolu parsel ise bitişik nizam 5 kat ticaret alanı içerisinde yer
almaktadır.
Gayrimenkul sahipleri; öncelikle bu parsellerinin birleştirilerek, birleştirme sonrasında
bitişik nizam 3 kat ticaret alanı içerisinde yer alan gayrimenkulün, bitişik nizam 5 kat ticaret
alanına dönüştürülebilmesi için, kat artırımına ilişkin imar planı değişikliği talebinde
bulunduklarından, İmar Komisyonunca da değerlendirilen bu taleple ilgili hususların
görüşülerek karara bağlanması.
5- İlçemiz; Sarıköy Köyönü mevkiinde tapunun G34b14d pafta,1090 nolu parselde kayıtlı
13.429 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerine, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak; mobilya,
halı satış, laminat parke hizmetleri, iç-dış bina dekorasyon, yalıtım ve boya hizmetlerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Alışveriş Merkezi ve Showromu yapılabilmesi için mevzii imar
planı hazırlattırılması talebinde bulunulduğundan, bu taleple ilgili hususların görüşülerek
karara bağlanması.
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