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BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İncesu Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan toplantısını 07/11/2016 Pazartesi günü saat
10.30 da İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesine istinaden bilgi ve teşriflerinizi rica ederim. 31/10/2016

Zekeriya KARAYOL
Belediye Başkanı
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1. İlçemiz merkezi ve mahallelerinde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan besi ahırlarında
kurban bayramı dolasıyla yapılan kurban kesimleri neticesinde ortaya çıkan atıkların çevreyi
kirletmemesi için Belediyemiz ekipleri tarafından ek temizleme ekipleri görevlendirilerek
temizlik hizmeti verildiğinden dolayı hayvan kesimi yapan besi ahırlarına ek çevre temizlik
ücretinin belirlenmesine ait 05/10/2016 tarih ve 04 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun
görüşülmesi;
2. Belediyemiz Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Beylik Mahallesinde 367 ada 37 nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave Nazım İmar Planı yapılması
için üst ölçekli planlara uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planları Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin 15.04.2016 tarih ve 214 sayılı Meclisi Kararı ile yapılmış olup, yapılan 1/5000 ölçekli
ilave Nazım İmar Planı paftalarına uygun olarak 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
yapılmasınadair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.10.2016 tarihinde incelenmiş olup 21
nolu komisyon raporunun görüşülmesi;
3. Belediye Encümeninin 05.04.2013 tarih ve 84 nolu kararı ile satışı yapılan Bahçesaray Mahallesi538
ada 8 parselde bulunan mülkiyeti Desmer Bilgi ve İletişim Hizmetleri Tic A.Ş ‘ye ait 2.367 m2 arsa ile
Mülkiyeti belediyemize ait olan olan 538 ada 12 parselde bulunan ve Desmer Bilgi ve İletişim Hiz.Tic.
A.Ş ‘ye kiraya verilmiş olan 1.821 m2 arsanın satış tarihinden itibaren yeniden değerlendirme oranını
kadar artırarak ve arsa takdir komisyonunca belirlenecek tutarlar üzerinden 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince takas işleminin yapılması için encümene yetki
verilmesi hususunun görüşülmesi;:
4. Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile İlçemiz Kızılören Avşar Mahallesinin
Bağlanması yönünde karar alınmıştır. Ancak söz konusu kararda bağlanması kelimesinin birleştirilmesi
olarak değiştirilmesi olarak gerektiği İncesu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğünün 18.10.2016 tarih
ve E.668 sayılı yazısı ekinde sunulan Kayseri Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.10.2016
tarih ve e.1702 sayılı sayı ile belirtilmiş olup söz konusu kararın düzeltilmesi hususunun görüşülmesi;
5. İlçemiz muhtelif Mahallelerinde bulunan mülkiyeti İncesu Belediyesi adına kayıtlı
taşınmazların satış yetkisinin Belediye encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi;
6. 2016 mali yılı bütçesine 3.000.000,00 tl ek bütçe verilmesi hususunun görüşülmesine;
Gündem 6 maddeden ibarettir 31/10/2016

