T.C,
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
İLAN
ELAZIĞ BELEDtYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları görüşmek üzere,
01/12/2021 Çarşamba günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
Belhtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur.

Yoklama ve açılış
Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması.
GÜNDEM
Elazığ
Belediyesi: Veri Toplama ve Veri Yönetim Projesi kapsammda ilimizin mücavir alan sınırları içerisinde Numarataj
çalışması yapılacağından imar planına göre yeni çizilen yollara / hatalı yollarm ve çatallaşmış yollarm kontrol edilip
düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni yollara her mahalle için belirlenmiş olan rakam arahklarınm verilmesi talebi ile
ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
2- Lokman TASALI 04/11/2021 tarih ve 34172 sayılı dilekçe ile belediyemize müracaat ederek; İlimiz merkez Abdullahpaşa
Mahallesi 274. Sokakta bulunan Lokman TASALI parkına sağlık sorunları nedeniyle sürekli ziyaret gerçekleştiremediğmden,
ismmin verildiği parka gönüllü bakım insanı olarak hizmet edemediğini belirtmiş olup, Bu sebeplerden dolayı ikamet ettiği
evinin yakmmda bulunan Salim Hazardağlı İlköğretim Okulu arkasmdaki Parka isminin verilmesini talep etmektedir. Bahse
konu talep ile ilgili teklif yazısmın görüşülmesi.
Elazığ Şoförler Odası Başkanlığı'nın 08/10/2021 tarih ve 2021/252 sayılı yazısı ekinde sunulan Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Birliği Yönetim Kurulu kararında belirtilen Toplu Taşıma ücretlerine zam yapılması talepleri ile ilgili teklif yazısmm
görüşülmesi.
Esnaf ve Sanatkarları Odalaro Birliği'nin 28/10/2021 tarih ve 2021/87 sayılı yazısı ekinde sunulan Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Bbliği Yönetim Kurulu kararında Taksimetre Tarife Ücretleri Raiç Bedelleri'nin artırım talepleri ile ilgili teklif yazısmm
görüşülmesi.
İlimizin farklı bölgelerinde inşa edilen yerleşim alanlarmdan dolayı, ulaşım açısmdan yeni güzergahlara ihtiyaç duyulmuştur.
Yeni inşa edilen konutlarda ikametgah eden vatandaşlarımızm ulaşımını rahat bir şekilde sağlamak amacıyla şehh* içi toplu
taşıma hizmetinde kullanılmak üzere 10 adet otobüsün satın alınması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
Belediyemizce muhtelif yerlerde Asfalt yol yapım işinde kullanılan Bitüm malzemesinin alımı için Botaş/Tüpraş
kuruluşlarına bağlı şirketlerden alımının gerçekleşmesi hususunda protokol yapmak üzere iş ve işlemler için belediye
başkanma yetki verilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.
7- Belediyemiz meclisinin 02/09/2021 tarih ve 2021/240 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna
havale edilen; Gıda Kurtarma Demeği ile üretim fazlası, paketleme veya kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş,
sağlığa uygun her türlü gıdayı, temizlik ürünlerini ve yakacak malzemesini alıp ihtiyaç sahibi kişilere dağıtmak için 5393
Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden gerekli iş ve işlemleri yürütmek ve protokol yapmak üzere Belediye
Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararmm alınması talebi ile ilgili komisyon raporlarmın görüşülmesi.
Belediyemiz meclisinin 02/07/2021 tarih ve 2021/212 sayılı kararı ile Tarife Komisyonu'na havale edilen; Yoğun talep üzerme
Sürsürü Mahallesinde Ticari Faaliyetleri canlı tutmak adına kurulumu istenen Banka A T M cihazlarmm yıllık kira ücretinde
değişiklik yapılarak Ücret tarifesinde yer alan A T M tahsis ücretleri kısmında pilot bölgeler üzerinden değerlendirilmesi
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
9- Belediyemiz meclisinin 01/09/2021 tarih ve 2021/231 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; 2464 Sayılı Belediye
Gelh-leri Kanununda yer almayan harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılan
belediyemizin her türlü ifa edeceği hizmete karşılık olmak üzere Tarife Komisyonunca son şekli verilen Belediyemizin 2022
Mali yılı ücret tarifesi tasarı ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi..
10- Aşağıda ada,parsel numarası, m2'leri ve imar durumu belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait
hisseli parsellerin diğer hissedarlarma satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
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