
                   

 

 

  02 OCAK 2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ 
Saat :16:00 

 

G Ü N D E M      : 

 

 1- Kocasinan Belediye Meclisinin toplantı günlerinin tespitinin görüşülmesi. 

 2- Meclis Başkan ve üyeleri ile Plan ve bütçe, imar, hukuk, eğitim kültür sosyal işler, gençlik ve spor  

     komisyonu, tarım ve hayvancılık komisyonu ile denetim komisyonu üyelerine ödenecek huzur  

     hakkı miktarının tespitinin görüşülmesi. 

 3- Denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılmasının görüşülmesi. 

 4- Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan sözleşmeli personellerin durumunun görüşülmesi. 

 5- Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınmasının görüşülmesi. 

 6- Belediyemiz norm kadrosunda, boş kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. 

 7- Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline şehrimizden katılacak öğrencilerin projeleri  

      için, malzeme, ulaşım, konaklama ve yemek  ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından desteklenmesi,  

     destek  bütçesinin  projelere dağıtımı ile ilgili Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan  

     Yardımcısının yetkilendirilmesinin görüşülmesi.  

 8- Kocafest Teknoloji Festivali- Kocafest Projesi” kapsamında Belediyemiz ile Kocasinan İlçe Milli  

     Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü arasında protokol yapılması,  

     öğrencilerin projelerinin belediyemizce desteklenmesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere  

     Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesinin görüşülmesi. 

 9- Belediyemize ait 38 SE 138 plakalı ihtiyaç fazlası aracın, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi  

      Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi talebinin görüşülmesi. 

10-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla  

     A tipi bir muayene kuruluşu ile protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere, Belediye  

     Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi. 

11-İlçemiz Erkilet ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde uygulama imar planı revizyonu yapılması talebi ile  

      ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

12-Oymaağaç ve Şeker Mahallelerinde Şehir Hastanesinin kuzeybatısında ve güneybatısında bulunan  

      Devlet Demiryolları hatları arasında kalan bölgede uygulama imar planı revizyonu yapılması talebi  

      ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

13-Mahzemin Mahallesinde uygulama imar planı revizyonu yapılması talebi ile ilgili imar komisyon  

      raporunun görüşülmesi. 

14-Erkilet Arabıdın Mahallesi, 8629 ada, 230 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar  

      planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

15-General Emir Mahallesi, 303 ada, 6,7,8,10 nolu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

16-Boğazköprü Mahallesi, 11050 ada, 69, 85, 89, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar  

      planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

17-Erciyesevler Mahallesi, 12156 ada, 8 nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.   

18-Mithatpaşa Mahallesi, 12723 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin  

     görüşülmesi. 

19- Belediyemiz norm kadrosunda, kadro ihdası yapılmasının görüşülmesi. 
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