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12. MADDESI CpRpciNcp
CPNPL VPCriSi TOPLANTISINA Air CUNNEH,I

Donemi

7.

Toplantr

2.

Toplantr Tarihi
Toplantr Yeri

03 .02.2020 -07

.02.2020

ilOzel idaresi
Il Genel Meclisi Toplantr Salonu

S.NO: GTINDEM KONUSU

1-

Agrhg ve yoklama,

2- Bir dnceki

birlegime ait tutanak dzetinin okunmasr ve oylanmasr.

Bobinaj Elektrik
tarafindan 4614 ada I
oldugu l0l ,500,00 TL'

3- Ekol

Sanayi ve Ticaret Anonim girketi
olaiak il Ozel idaresine yatrrmrg
klifin gortiqtilmesi.
1

4-

Belediye srrurlart drgrnda kalan iskan drgr alanlarda yapr ruhsatl veya proje
onayr
olmakstzrn tespit edilen izinsiz yaprlagmalarrn yrkrmr igin, oaenek aktarrlmariit.
itgii
teklifin grirtigtilmesi

5-

Karaman ili, Merkez ilgesi Derekciy Kdyii srrurlan igindeki 3187 parsel numaralr
tagmmazm 45'344,34 m2'lik ktsmmda "Dini Tesis Alanr ve Kamu Hizmeti
Alanr,,
fonksiyonlarmt igeren ilave Nazrm ve Uygulama imar Planlan ile ilgili teklifin
gdriigtilmesi.

6- il

Ozel idaresi makine parkrnda bulunan arag ve ig makinelerinin igleri aksatmayacak
gekilde, yatrrrm - proje uygulamalanndan sonraki bog zamanlarda kiraya
verilmesi ve
kira iicretlerinin belirlenmesi hususundaki teklifin gdrtgtilmesi.

7- ilimiz Merkez ve ilgelerine ba$r

kanalizasyon gebekesi olmayan kdylerde fosseptik
gukurlartnrn bogaltrlmasr iglerinde kullanrlan Vidanjciriin kira iicretinin
belirlenmesi ile
ilgili teklifin gcirtigtilmesi.

8-

il

6zel idaresi misafirhanesi konaklama ticretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin

gciriigtilmesi.

9- il

Ozel idaresinin 2018 yrh ile ilgili hazrlanan Sayrgtay Denetim Raporunun
Meclisimizin bilgisine sunulmasr.

il

Genel

10-ilimize balh Sarrveliler ilgesi, Civler Kdyti YUS Kapah Sulama projesi yaprm igi
ihalesi ile ilgili olarak, Plan ve Biitge Komisyonu, Krsal Alanlarr Kalkrndrrma ve
Tarrm Komisyonu ile igigleri ve Dilekge Komisyonlannca ortaklaga haz*lanan
raporun goriigtilmesi,

ll-ilimiz Bapyayla-ilgesine baflr Krglaldyu

igme suyu ile ilgili olarak, plan ve Btitge
Komisyonu ile Kdye Ydnelik Hizmetler
komisyonl^r^"uortaklaga hazrlananrapo.m
gdrtiqtilmesi.

ve $irket elemanr olarak gahqan
ilgili plan ve Biitge Komisyonu ile

aga hazrrlanan raporun okunarak
I 3-

Dilek ve temenniler.

l4- Gelecek toplantr gtintntin belirlenmesi ve kapanrg

KAP

