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09 l
09 2

Temmuz Ayı toplantılarına aİt

Meclisin bilgisine sunulmqsı.
İl Genel Meclisi Karar Ve Tutanaklarının okunarak

09 3

09 4
Komisyoıı

Rapcırıı

Karabük Ilİ Eskİpazar llçesi Çaylı KOyü Uovez ıvıanaııesınt tsaıt5ı uılBuıL

Q:0.500 lt/sn verİınli "'[aşlıdere" ııembasının Q=0.450 ltlsn'lik kısmının adı geçen

ıı.ıahalleyc içme Suyu ihtiyacı olarak kalan Q:0.050 ltlsn'lik kısmının doğaya

bırakılarak tahsis.Oillp.dllrnemesine ait hazırlanan komisyon raporunun karara

bağlanınası _

09 5
Komisyoı-ı

Raporu

iliııiz Ellani ilçesi Demirli Köyü hudutları ıçınde bulunan Kure-l İ-laolt LamtSlrlç

sosyal tesisine giden yaklaşık 400 metrelik yolun tamir ve bakımının yapılabilmesi

lçin İı Özel İdaĞsi yoİ ağına alınıp alınmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun

vorarq haĞlenmqcı

09 6
Koınisyoır

Raporrı

Köyü Karagülle Mahallesınden Keylaıtar- ADuuııalıugıu

üzere tahmini l km.lik yolun tamir ve bakımının

İdaresi yol ağına alınıp alınmamasına ait hazır|anan

hağlanması.

İlimiz Yenice Ilçesi Kadı
Grup yoluna bağlanmak
yapılabilmesi için lI Ozel
L^,micrırın rnn^rıınlln karara

09 7
Komisyon

Raporu

allnan kararlarln n

İl Genel Meclisinin bilgisine
20l 8 yılı Temmuz ayında Il Genel Meclısınce
araştırılınasına ait hazırlanan komisyon raporunun

",,-,,lm nqı

09 8
Komisyoı-ı

Raporıı

Merkez ile Bayındır Koyu arasınoa Duıunan

yolun bakım. onartmı ve karla mücadelesinin

ağıııa alınıp alınmamasına ait hazırlanan

İlimiz Eskipazar İlçesi Boncuklar Köy|i
hali hazırda kı-ıllanılmakta olan 2 km.lik
yapılabilınesi için İl Özel İdaresi yol

\o,dşy9! Iqp9!ı n ıın_karara bağlgueı,

09 9
Koınisyon

Raporu

ilinıiz Eskipazar llçesi t3oncııklar Köyünde lıali hazırda kullanılınaKta olan KaraDaYlr

Mevkiinde bulunan ve Atatürk Orınan Bölgesi hudutlarında olan 1,5 km.lik Yolun

bakım" onarımı ve karla mücadelesinin yapİtabitmesi için İl Özel idaresi yol ağına

ı l ı n ı n e l ı nm a m a sı nA ait haz,ırlanan kom i syon raporunun karara bağlanması,

09
Komisy,oıı

Raporı-ı

iıimiz Merkez İlçesi Zobran Köyü, mülkiyeti Senkron t]leKtrlK lnŞ.l aan.UIom.

Miih.Gıd.Hay.Tur.San.Tic.Ltd. Şti.adına kayıtlı, tapuda; 175 Ada, 1 Parsel no'da

kayıtlı 517İ,g3 ın2 yüzölçümlü "Tarla" vasıflı taşınmaz üzerine "Konut Dışı Kentsel

Çalışma Alanı" faaİiyetine yönelik olarak lJygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp
yapı lınamasına ait hazırlanan koınisyon raporunun karara bağlanması.

10

09 ll Koınisyon
Rapcırı-ı

lüi,"rS"f*rbolu ilçesi Bostaııbükü Köyü, l50ada 19 parsel ile l59 ada 9 parselın

arasında kalan yol güzergahı ve yeşil alanda plan değişikliği talebinde bulunulmuŞ ve İI

Genel Meclisiınizin 12.06.2019 tarih ve l38 sayılı kararında ilgili kurıımlardan görüŞ

alıı-ıınasıı-ıa miiteakip karar verileceği belirtilmiştir. Bahse konı-ı taşınmaza komŞu diğer

taşıı-ıı-ı-ıaz olan l59 ada 9 parseliı-ı de miiracaatı bulı-ıııdıığı-ıııdan, l-ıer iki dosYaı]ıı-ı beraberce

ıni.italaa edilerek dosya yazışınaları taınamlandığı zalTıan karar verilmesinİıı uYgull

olacağıı-ıdaıı. koı-ıı_ıı-ıı.ııı yeniden göriişiilmesiı-ıe ait lıazırlaı-ıan konıİsyoıı raporuı-ıun karara

_b_gg!4lınası. _.

|2

i ö.i
Mali

lHızmetIer
l

lMiidıirlüğıi

iı ıı,ıilli Eğitiın Müdtirlüğti ilgi sayılı yazısıııda, tı,tlaııı lMKB ÇoK Programll Anaoolu

Lisesi bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere l70.000tödeneğe ihtiYaÇları

olduğunu beliıtmektedir. Bu hususla; İdaremiz 2019 Mali Yılı bütçesindeki

44.7ğ.00.35.00-09,2.2.000-08-06.07 "Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri" harcaına

kaleınindeki ödenekteıı. 44.78.00.62.01-09.2.2.000-08-06.07 "Eflani İVrg Çok
prograınlı Lisesi Bakım ve Onarımı" harcama kalemiııe l70.000t.nin Malıalli İdareler

Btitİe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği a_lstarılmasının görüşülmesi.

09 13 Bir sonraki toplantının gün ve saatinin belirlenmesi

09 |4 Kapanış -İ!
l.:;
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İl Geneü Meclisi Başkanı 1.Vekili


