
üJ.Oı.l0ı3 TARlfILİ .şt:BAT il\,l çı..tĞ!Il1 EC ı,i§ ToPt.,\ ı*Tl §I KllR.{ lt Özı,rı.ıınİ

Karar ı-o karar Tarihi Kırgrın {)ıii

lı ü3.02.2ö23

\lcncnıen İlçcıi. Kentsel Siı Al;ını içinde; üamikebiı (Pazarbşı}. Ga},ti ve Ahılrıdır

kapsayan korııına amaçh irüaı plaııııın ]?K_jü patiasına isahel cden §ehit Kcınal Caddesi çevresinde bıl
Arasıa CaıldEsi, [:ski j\,iahkcme Caıldcleri iie arasınıia kalan Mehmct Paşa $cçidİ. Pazarhaşı ütÇidi. Sağın

ipck Pazarı (iı:çi<ii. \'irnc;ı Geçiıii vt Kcsikklil-Sokaklurının Stıkak Sağlıkltştırmü iŞi ilc ilgili
kalan ıiim yapılaria vc 1,apı sahiplcriııden alınnıası gcrelcıı izinl*rle ilgiii iş ve işlemlerin _vapıın işi

öncc Bclcdil:enıizcc }apılnıası. ul,gılaınala geçilıncsi ı* bıı lıusııstı lieledil'e t}aşkan Vekili Al'dın

PUltllVA\J'ın 1eıkili kılınnıı§ın]n kahulünı. işıreıle 1iıpılan 01lıııııı sıını-ıcıınıla },leclİsiııiıcc ı1 hirliği

ı,erildi.

l: 0";.0],1CI2 j

zıl] ll \1ençııeıı llçcsi. Kenısel Siı A!ını içiıde; Camikchir (Pazartıaşı}. Gal,bi rc Ahıhııjır \,tehı!lcrirıi

Koruma Amaçlı jınar Planının -i2K-3» l)aiiısına i*abııl edcn. §chil Kemal ('addcsi. Çeuresi

bultınan Arasıa Cad<lesi. Hski |vt*htıeme ("aıJdeleri il* ıratında kıılan llehnıet Paşa Cieçidi. Pazarbaşı Ücçidi,

fuğaıı Paıııı. ipek lazarı (ieçi.li. Yonca (ieçidi r* Keıikkii1 Sıikaklarının Sokak Sağlıkiıştırnıa i;iıliu

L;lgıılama,va geçilnıesi il.in Btleiliıeıniz ile Kültür ı,e l'uriznı Balianiığı iKülüür Varlıllaıı ı'c \'İiieelcı (ieııci

\{üdiirliığü) aıısında Lil-gu!ınıal,a 1önelik prütüköl yapılıııası konuıııııda ı,c hıı hısusla l}eledİl"e Bışkan Vekİİİ

ıt1,<iın Pliİ.lLİVı\N"ın 1,eıhili kılııııaı*ının kalıuliiıe. işarcıle yıpılaıı ııllıı,ııı ıııııııçuııdıı: ıtrplanlıdu hı;rıı brılıııraıı

l5,,i Pani Çrulıu Mcclis Üyeleriııin çğkim§er ü!,|afına kıırşılık. diğer tiş*lerin k*bul ııylııı ile: Ltiiıı}i*imizce

çokluğu ile kaıar ı,erilıji.

{., 0j,02.201j

Halışrılııre klahallesi sınırlarındş hrılunın ıüm şnkaklırı kapsal,acak şckiltİc doğalg*ı all1apı

çılışmalarında 1,apılacak şı-hckeltrin;,apım tarihindcn iıib:rren l0 3'ıl içcrisinde deplase edilmcsi gCrCltl

},aıtrımla ilgili ıiinı mılileı|erin [ielcdiyenıizce iisılc*ilnııısiııin kabulünc. İşarelle 1'apılan cı1'lama

Nieclisimizce o1,birliği ilc karar verildi.

],t 03.02.2ü2]

I}clcdiyenıizci* 6.i? §al,ılı Dcçlcl N,tçnıırları Kanıınıına ınhi Zııhııa M*nıuı!şrınaı Al"hk Llaktu [:az|a {)a|tşm

ijcrcıinin ı760 l-iirk l.irası olıııııı;ınııı }iatılanlııın 6ı hiriiği ilc katıulünc İlİşkİı'ı Plan" İ}iilÇc Krııı
l1aJxıırınun. işareıle yapılaıı ıı;.laıııa sonucııniiıı: kiırnis;-<ından geldiği şek.tiyle kalıuliine. !{eclisimiz*e o_v birliği

ile karar ı,erildi.

l5 0],0:.]t]l _j

I}eledi;-enıizde i39j Salılı i}clcd il.c Kanıınıını.nı.lÇ. ı.ıacİ<tcsi 3" I-,ıkrasl gefeği küd() kaışıiığı Çıt]ııtlrlı.rüıik,lan]
202j Mali }'ıiını.la Ö,jcnc**k N*ı İlçreıin: llİlHiNDi5; l,-}.75?. i?_ l'L.,.lı §iizlı:şnıcli Peıs*ııclc

1,1]KNİKliR: lı"l?j,r],Tt".. IIjKNi§y}:};: 9.178.{}İ-,ll.".. Lıiı.üAIt: ı].?5?.l]_1"l,., ı\RKğifi].(}Ç: l2,4l7"]0*

fL.. lıROüRı\L{Ct:5,tt23,ı7-I"t.,. V[.1,1iRINİ..l1: l3,0:l"t].l"I_.. Vİ:l't'iltİNİlR ŞAÇl.ıK lljKNiKİ:lil;
ı0.67ç.şıt_l}... AVl:KA,]": l2."l3fı,83"TL,. tĞİ,t}ü,,N: 8.üJj.2?--l'ı.... SÜ§YÖL.OÇ: ll.]ti2^00-'l1". ol:ırıık

lrglirl*nıı*siniı,ı kıııılıınlırın ıı1 birliği ilı; kııbuliiııc ilişkin l'lan-t}üıçe ıe ltııkıık Koııİsltınıı Rışxıı}ırının. işırclle

1,apılaıı ıılLaı,ıııı sönucıınıta: koııis;-oniırdan g*ltiiği şckli;,le kahııliine. \1cclisinıizce t1 hirliği il* }iırar ıcrilili-

l6 tij.02"2ü23

20]j h{ali Yılındı \,1ı:o1is i}a5kan ı,e nc, \.tççli* ı,e Konıis3,tııı iı,ıplaııııliırıııa hııılılıklaıı h*r giin iç

ödenecek huzur hakkıı,ıııı belediye başkaııııı ödcnnıckıc olan c1,1ık brüı tlde*eğİn gü!ılllk tııııirıntn ilÇl{

olrrıa§ıntn kşınisyuıııımuza kıııılııılaıın tı""- hirliği ile külıılünü ilişkin l'ian-l}ülÇc vı: },İukuk Kom

Rapıırlarının, işaretlc yapılıın ırylarna :ırınucunda: kııııisyıınlarıian geldiği şekli.r-lc kabıılünÇ. ]\İ,;ÇliSiınizÇc

birliği itc kaı,aı veril,Ji.

l}cleJi l.\,§ rc i3ağlı Kııruluş,lııı ilc \{ahı İli 1] iri ih ltrj Noıııı Kııdrtı stanılart iuıı na Dıi I yiineınıel

ıııdJesi hühıııü u!,arıncü anıücı,r la ıcnZl,,l] cdi lçn iı l; Saü ı1 (:(l!*İ l \1*ınuı l:}oş K ltJri.1 D*ğiiikli ğij { l ll l

Sa.vı : Cctve ı ( \{eıırıır I)ıılu KaJırı I)eğişik tiğ; } 'in [ırıı isr trııuınuza katı i*nların ıJ\ Lıi rl i ts, :l\j tabııl işk i

ll i,}1çt' t,lııkıılı K onıisloıiu Raprırlıırı ır ııı. iştırei lt 1,apı

Llcclisinıizce o;- birliği ilc kaıır ıerildi.
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