ELAZIĞ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları
görüşmek üzere, 02/05/2016 Pazartesi günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı
salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur.

Mücahit YAIj M AZ
Belediye B!
. Yoklama ve açılış
. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması.
GÜNDEM

:

1- Tapunun Elazığ i l i . Merkez, Kesrik Mahallesi, Ada:4234, Parsel:5 üzerindeki taşınmaz, Elazığ 1/1000
Uygulama İmar Planı 29M-IB imar paftasında mevcut planda E:2.00, hmax: serbest yapı nizamında
Resmi Kurum Alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan
tadilatı yapılarak söz konusu parselin E:2.00, Yençok: serbest yapı nizamında Dini Tesis Alanı olarak
düzenlenmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi belediyemiz meclisinin 07/03/2016 tarih ve 2016/73-5
sayılı kararı ile oybirliğiyle kabul edilmiş olup, meclis kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz
talebinin görüşülmesi.
2- Belediyemizce ilimizde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, kimsesizler, yoksul ve
dar gelirliler için belediyemiz meclisinin 07/10/2015 tarih ve 2015/310 sayılı kararı ile alınan Sosyal
Yardımlar ve Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesine dair Yönetmelik taslağının Sayıştay'ın istişari
görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
3- Elazığ merkez Hilalkent ve Şahinkaya Mahallelerinde Emlak Beyan Değeri tespitine esas oluşturmak
üzere, imar yollarına numara verilerek Emlak Beyan değerinin tespitine temel oluşturması
amaçlanmıştır. Bu hususta gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gerekli meclis karan alınması ile ilgili
teklifin görüşülmesi.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi uyarınca; Belediyemizin 2015 Mali yılma ait kesin
hesabının görüşülmesi.
5- Aşağıda ada,parsel ve m2'si belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait
hisseli parselin diğer hissedarlarına satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye
Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
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9
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Ayrık Nizam 5 Kat

Sürsürü

4536

2

438,25

6082/43825 m2

60,82

Ayrık Nizam 3 Kat

