MERZĠFON BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/EKĠM/2011 SALI GÜNÜ SAAT 18:00’ DE
YAPACAĞI EKĠM/2011 AYI OLAĞAN BĠRLEġĠMĠNE AĠT MECLĠS GÜNDEMĠ
1- Belediyemizin 2012 mali yılına ait gelir ve gider bütçesi, 2013-2014 mali yılları gelir ve
gider tahminleri ile bu konuda hazırlanan rapor ve bütçe kararnamesi, Belediye
Encümenince uygun görülerek kabul edilmiĢ olup, Encümence kabul edilen 2012 mali
yılı gelir ve gider bütçesi ile 2013-2014 mali yılları gelir ve gider tahminlerine iliĢkin
hususların görüĢülerek karara bağlanması.
2- Ġlçemizin 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına iliĢkin
revizyon ve ilave imar planları, Belediyemiz tarafından verilen yetkiye dayanılarak Ġller
Bankasınca yaptırılmıĢ olduğundan, söz konusu planlar üzerinde meclisimizce yapılan
değerlendirmede; hazırlanan planlar üzerinde üç maddeden oluĢan bir kısım değiĢiklik
ve düzeltmelerin yapılmasına, bu değiĢiklikler dıĢında kalan diğer 1/5000 ölçekli nazım
ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarının tamamının onaylanmasına
ve kesin planlar geldiğinde onama iĢleminin tamamlanmasına, Belediye Meclisinin
06/09/2011 tarih ve 64/2011 sayılı kararı gereğince karar verilmiĢ idi.
Ġller Bankası A.ġ. tarafından kesin planlar gönderilmiĢ olduğundan, 3194 sayılı Ġmar
Kanununun 8. maddesinin (b) bendine göre, hazırlanan kesin planlar üzerinde onama
iĢleminin tamamlanması hususunun görüĢülerek karara bağlanması.
3- Ġlçemiz Mahzen Mahallesinde tapunun 1127 ada 16 nolu parselde kayıtlı
gayrimenkul, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat inĢaat yapımına
müsait olup, gayrimenkul sahipleri; bahçeli nizamın göz önünde bulundurularak, bu
gayrimenkulleri üzerine yaptıracakları bina giriĢinin, güney ve batı kısımlardaki emsal
yapılaĢmalar dikkate alınarak eksi kottan verilmesi talebinde bulunduklarından, bu
taleple ilgili hususların görüĢülerek karara bağlanması.
4- Ġlçemiz halkının sosyal ve kültürel aktivitesinin geliĢtirilmesi, özellikle gençlerimizin
spora özendirilmesi ve halkımızın daha sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri amacıyla;
Belediyemiz tarafından ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ve spor tesisleri
yaptırılacaktır.
Yarı olimpik yüzme havuzu ve spor tesisleri yapım iĢinde kullanılmak üzere Ġller
Bankası A.ġ.’den 10 yıl vadeli 1.300.000,00 TL’ye kadar kredi kullanılmasına yetki
verilmesi ile bu konuda yürütülecek resmi iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere Belediye
BaĢkanı M.Kadri AYDINLI’nın görevlendirilmesi hususunun görüĢülerek karara
bağlanması.
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