BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu)

02.03.2020 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 21.02.2020 tarih ve E.4631sayılı, Belediyemiz 2020 yılı
Gelir Tarifesinde Katlı Otopark Ücret Tarifesinde güncelleme yapılması hakkındaki
yazısı komisyonumuzca incelenmiş olup;
Yapılan görüşmeler neticesinde;
Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarifesinin Katlı Otopark Ücretleri Başlığı altında
bulunan;
(f) 1 Aylık Abonman Ücretinin 160.-TL.olarak güncellenmesine ve ilgili
Meclis Kararımızın Zonguldak Valiliğimizce kayıt altına alındığı tarih itibariyle de
uygulamanın yürürlüğe konulmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş
olup;
Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz
ederiz. 03.03.2020
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BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu)

02.03.2020 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; Fen
İşleri Müdürlüğünün 21.02.2020 tarih ve E.4647 sayılı, Akmercan Batıkar Doğal
Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic.A.Ş. tarafından şehrimizde yapılacak olan çalışmalarda
her türlü yazışma ve sözleşmenin yapılması, imzalanması ve Genel Kurulda tüm
lisans Belediyelerinin temsili gibi işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi
talebi hakkındaki yazısı komisyonumuzca incelenmiş olup;
Yapılan görüşmeler neticesinde;
Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic.A.Ş. tarafından
şehrimizde yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak, her türlü yazışma ve
sözleşmenin yapılması, imzalanması ve bahse konu A.Ş.’nin Genel Kurulunda
Belediyemizi temsilen iş ve işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanı Dr.Ömer
Selim ALAN’a yetki verilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiş olup;
Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz
ederiz. 04.03.2020
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BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu)

02.03.2020 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; Fen
İşleri Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve E.4964 sayılı, İlimiz Merkez İlçede
ivedilikle yapılması gerekli olan sanat yapıları yapım işleri ve muhtelif mahallelerde
parkların eskimiş olması sebebiyle yenilenmeleri gerektiğinden, söz konusu işlerin
yapılabilmesi için 40.000.000,00.-TL. (KDV dahil) İller Bankasından kredi alınması
ve bu hususla ilgili olarak her türlü sözleşmenin yapılabilmesi ve imzalanabilmesi
için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı komisyonumuzca
incelenmiş olup;
Yapılan görüşmeler neticesinde;
Zonguldak İli Merkez İlçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini
tehlikeye sokmamak için, ivedilikle yapılması gerekli olan sanat yapıları yapılması
işleri (parke kaplama, istinat duvarı, asfalt yapılması, kaldırım yapılabilmesi) ve
muhtelif mahallelerde parkların eskimiş olmasından dolayı yenilenmesinin
gerektiği, söz konusu bu işlerin de yapılabilmesinin Belediyemiz ekip ve
ekipmanları ile mümkün olmadığı, böylelikle ihaleye çıkılarak yapılmasının
gerektiği anlaşılmıştır.
Ancak Belediyemizin ekonomik durumunun el
Bankasından kredi alınarak ihaleye çıkılması gerektiğinden;

vermediği

ve

İller

Sanat yapıları yapılması işleri (parke kaplama, istinat duvarı, asfalt
yapılması, kaldırım yapılabilmesi) ve muhtelif mahallelerde parkların eskimiş
olmasından dolayı yenilenmesi işlerinin yapılabilmesi için 40.000.000,00.-TL. (KDV
dahil) İller Bankasından kredi alınmasına, bu kredi ile ilgili olarak her türlü
sözleşmenin yapılması ve imzalanması gibi işlemler içinde Belediye Başkanı
Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesine komisyonumuzca oyçokluğu ile karar
verilmiş olup;
Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz
ederiz. 05.03.2020
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