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BaŞkanlık Makamından havaleli Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü ibareli 21102/2022 tarihve 5058 sayılı
müzekkeresi

tetkik edildi.
konunun; otobüs satılması ve satın alınması
Yapılan göriişme sonucunda;

talebi olduğu anlaşıldı.

Belediyemiz

UlaŞım Hizmetleri Müdürlüğü_bünyesinde bulunan
19 SB 585 plakalı,2006 model otoyol Marka
Eurobuse 27,12 tip otobüsiin (CA Tek Katlı)
tahsis-;iÜiğt;;;;et konusunun u.t* tuin,uoığı bu nedenle
bedeli mukabilinde
Mec itözii_Belediye Başkanl ığı na satı
şın ın yapı mas ı ;
I

Belediyemiz Toplu TaŞıma HizmÖtlerinde kullanılmak,üzere,ihtiyaç
duyulan

Xlffi:!.ffili.#Hiil§İii'iffi;1*'B"ı;;,y; ;;d;,ö.u,
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

lg ABZ493 plakaIı,2000
u.a"lii,,iui]iıiji',uuo aıınması ı,,i,,Ju.,,u iıişkinmodeI,
pıan

Plan ve BütÇe KomisYonunun |8/0212022
tarih ve 2022/l sayıh raporu; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri
bünYesinde bulunan l9 SB 58ğ plakalı, zooo
Müdürlüğü
mooeı oÖ"İırı}l"trpug.ry)7.İİ tip-İİ,ouu.],,
(CA Tek Katlı) tahsis edildiği
hizmet konusunun artık kalmadığı uu neoenıe
beoeli mu(JliirJ" İvı"cltozü BeüeJr;'ğa-şkanhgına
satışının yapılması;
BelediYemiz ToPlu TaŞıma Hizmetlerira. ruııuniı,nrt,üzere.ihtiyaç
ABZ 493 plakilı, 2000 model,
Mercedes-Benz marka otobüsün'ıvıecittızu s.l;;ty;
;;İ;;'Ühan bedeli h,iı."uiı.a" satın alınmas ı, 5393 Sayıh Belediye
maaoesine isti
oııozızozztiiiii"-ıinoı, aeiediye
ffi:i*H"3.lff#gffi:

jry;d B

iiiii

i[İÜ",#.:l*İ:l"*rpr;i"7ii,"ı

Yapılan Araştırma ve İnceleme Neticesinde;

Plan ve BütÇe KomisYonumuzca belediyemize
ait 19 SB 585 plakalı, 2006 model otoyol Marka
Eurobuse 27.12 tip
otobüSün Mecittızü belediYesihe satışının yup,i-a,
ve
lvıecittıztı_ b;lediyeş;e
ABZ 4g3 plakalı, 2000 model,
Mercedes-Benz marka_oto6üsün be|ediyemize
satın aIınmarİı,rrrrıu,,n,n ,.clisçe'gtıiıiştııe.reı<
"ii-*is
tarara bağlanması ve yine
komisyon raporunuı Belediyemi. ırı.cıisir.

ı,"r"i*i".

_

237 Savılı TaŞıt Kanunun l0, maddesi; (Ek

l;'ü#;;iliil.

İ!'nıır.tt.ai..

"v'üidıci
,'li"ır,
ıhız005-5393/85.İJ.j a"."t, il özel idareIeri, be|ediyeler
ve
iı. .nuırriİİ lc"r.İlrıitl.ili.riirr..ii]ieririn karan ile
taşıt edinirler.
4916 SaYılı ÇeŞitli Kanunlarda
.ve__Maliye Bakanlıgının Teşkil6t ,e Ğtıievıerl Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede DeğiŞiklik Yapılması Hakkında
runrnin İİ.''n1İo*i, (uİ;büİt;;'idareler ile diğer kamu
kuruluŞlarına ait, hizmet dıŞı kaldıgındun krııun,lmuİ;
kurum ve
,;y; İİ,İlyrç..rurıuri
ii'r"kinesi, makine Je teçhizat. demirbaş.
araÇ' gereÇ ve malzemeleri belediYe6re,
il özel iaareıe.İne, tJrımrliı.jıı.rr,,,u k""p";;tfı".ine,
"L"
sulama kooperatiflerine, sulama
tTİİfl'i,il:,İ'fi;l,İiil:jilru;i,5i*:i|il:i ffiii,d'",ü"şma suretiyıe ,it,,,v", ii.a
bedeııerini
bunların baglı kuiuluşıu"

^;uyu,,"t,i,""li?"

Anllan mevzuat hükümleri gereğince yapılan oylamada,
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde
bulunan 19 SB 5s5 Plakalı, 2006 model
otoYol Marka Eurobuse 27.12 tipotobüsiin (CA
Tek
Katlı)
tahsis edildiği hizmet
konusunun artlk kalmadığı bu nedenle
3.000-TL (Üç bin Tiirk Lirası) bedelle Mecitözü
Belediye Başkanlığına satışının
yapılmasına; yine Belediyemiz Toplu
Taşıma Hizmetlerinde kullanllmak üzere ihtiyaç
duyulan lg ABZ493 plakalı, 2000
model' Mercedes-Benz marka otobüsün Mecitözü
Belediye Başkanlığından 3.000-İİ (üç bin Türk
Lirası) bedelle satın
almmasına oYbirliği ile, kararın gereği
için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğune gönderilmesine
karar verildi.
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BaŞkanlık Makamından

havaleli. İla1 ve Şehircilik Müdtırlüğü
_
E,2l76478|,l l5.01.06-5l0l sayılı mtızekkeresi
ve ekleri te** JJiıai.'

,.-r,"rTİlİ[Hİ,JlT,X'İnİ*:.-rffii

Mahallesinde H:z-Ğ-O&Ö-T-Ö

iru.

ibareli

24.02.2022

tarih

ve

paftasına isabet eden kadastro ı18 ada
7 parseıde

Yapılan göriişme sonucunda;
IlÇenin ŞekerPnar Mahallesinde H32-C.-08-C-I-C
imar paftasına isabet eden kadastro l18 ada
Kurum alanlndan, SosYal Tesis Alanına
7 parselin Resmi
İ"rrİİr.rını ve plan

";türd;İ;prayan

imar p|anı

Sayfa: tl2

değiŞikliği YaPılmasına ilişkin UİP TEKLiF-t9656997 plan
işlem numaralı l/1000 uygulama imar planı ve
NİP-TEKLİF-l9335l53 plan işlem numaralı l/5000 nazım imarplanı
değişikiiği oya sunularak, yapılan oylamada 5393 sayılı
kanunun 24'üncü maddesi gereğince, imar Komisyonuna
havalesine ve kİrarın geregi için imar ve
şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
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