
Sayı n Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. Toplantı  yı lına ait Şubat ayı  toplantı sı , 5393 Sayı lı  Belediye 
Kanunu'nun Meclis Toplantı s ı  başlı klı  20. Maddesi gereğince 03.02.2020 Pazartesi günü, saat 17.00'de Manisa Kültür 
Merkezi içerisindeki Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktı r. 

Belirtilen gün ve saatte toplantı ya teşrif etmenizi rica ederim. 30.01.2020 

ÖmerFP-uk ÇELIK 
1 	. 

Belediye Başkanı  

GÜNDEM:  

Açı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantı ya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanması ndan sonra gelen evrakları n gündeme al ı nmas ı . 

03.01.2020 tarihli meclis toplantı  tutanağını n görüşülmesi. 

KOMİ SYON RAPORLARI: 

Bütçe Komisyonunun 13-14-29 Ocak 2020 tarih ve 1 sayı lı  ( Şehzadeler Belediyesi 2020 yı lı  Katı  Atı k Tarife 
Raporu) ile ilgili Raporu 

İmar Bütçe Karma Komisyonu'nun 28.01.2020 tarih ve 1 say ı l ı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bay ı ndı rlı k Mahallesi 
7 ada, 7 parsel 264,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine satı lıp - satı lmayacağı ) ile ilgili raporu. 

imar Bütçe Karma Komisyonu'nun 28.01.2020 tarih ve 2 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Karaağaçlı  Mahallesi 
3402 parsel 282,64 m2'lik yüzölçümlü hane vas ı flı  taşınmazı n talep üzerine satı l ı p - satı lmayacağı) ile ilgili 
raporu. 

imar Bütçe Karma Komisyonu'nun 28.01.2020 tarih ve 3 say ı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bay ı ndı rl ı k Mahallesi 
7 ada, 5 parsel 452,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine 230,00m2'lik kı sm ı nın satı lı p - satı lmayacağı ) 
ile ilgili raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 1 sayı lı  (Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nı n 
mülkiyeti belediyemize ait Yarhasanlar Mah. 1706 sokak no:Z35 mevcut tapuda 825 ada 77 numaralı  parselde 
E blok zemin kat 5 nolu bağımsız bölümün belediye hizmetlerinde kullanı lmak üzere devredilmesi talebi ) ile 
ilgili raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 2 sayı lı  (Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın 
mülkiyeti Belediyemize ait Sancaklı bozköy Mahallesi 122 Ada 1 Parselde kayı tlı  yaklaşık 76,00m dükkânın 
itfaiye hizmet binası  olarak kullanı lmak üzere bedelsiz olarak 25 (yirmi beş) y ı l süreli tahsis talebi ) ile ilgili 
raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 3 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Karaoğlanlı  
Mahallesi Turgutlu yolu üzerinde 60 ton kapasiteli Elektronik Kantar ve Kantar Alanı nı n Kontrol ve Denetim 
noktas ı  olarak kullanı lmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ile idaremiz arasında 09.05.2017 tarihinde 
imzalanan protokol süresinin 3 yı l daha uzatı lmas ı na ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesinin talebi) ile ilgili 
raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 4 sayı lı  ( Manisa Aç ı k Ceza İ nfaz Kurumu 
hükümlülerinin yaptı kları  el işi ürünleri satışı  için, Ege Mahallesi, Borsa Caddesi No:2/A tapunun 360 ada 19 
parselde Kurşunluhanda'ki 13,30m2'lik dükkân vası flı  taşınmazı n 400,00TL kira bedeli üzerinden Manisa Aç ı k 
Ceza İ nfaz Kurumuna tahsis edilip — edilmeyeceği ) ile ilgili raporu. 



$EHZADELER 
BELEDIYESI 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 5 sayı lı  (Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaçlı  
Mahallesi 107 Ada, 1 Parselde kayı tlı  277,00m2'lik taşınmazı n "Kur'an Kursu ve din hizmetlerinde" kullanı lmak 
üzere Şehzadeler ilçe Müftülüğü 'ne 5 (beş) yı l süreli tahsis talebi ) ile ilgili raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 29.01.2020 tarih ve 6 sayı l ı  ( Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 
260 Ada, 3 Parselde kayı tlı  774,25m2'lik taşınmaz (Tac Bina) üzerindeki binanı n 1'inci kat 103 numaralı  13,60m2  
ve 114 numaralı  34,87m2'lik taşınmazIarın "Engelli ve Yaşlı lara Hürmet Projesi" kapsam ı nda kullanı lmak üzere 
Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı na tahsisini talebi) ile ilgili raporu. 

imar Komisyonun 14.01.2020 tarih ve 1 sayı lı  (İ lçemiz Selimşahlar Mahallesi 147 ada 1 parselde hazı rlatı lan 
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  değişikliği önerisi) ile ilgili raporu. 

TEKLİFLER:  

Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 38059 sayı lı  (Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nı n 
mülkiyeti Belediyemize ait 1.Anafartalar Mahallesi 869 Ada 2 Parselde kayı tlı , hizmet binası  olarak kullanı lan ' • 
taşınmazı n zemin katta 12,00m2'lik alanı n vezne olarak kullanı lmak üzere bedelsiz olarak tahsis talebi ) ile ilgili 
teklifi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 37996 sayı lı  (Belediyemiz bütçesinin °/010'unu geçmeyen 
oranda borçlanma konusunda Belediye Başkanı na yetki verilmesi) ile ilgili teklifi. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 37979 sayı lı  (Belediyemiz bütçesinin %10'unu geçen oranda 
borçlanma konusunda Belediye Başkanı na yetki verilmesi) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 27.01.2020 tarih ve 38933 sayı lı  (Sancaklı  Bozköy Mahallesinde bulunan kiraz alım 
merkezinde Temizlik — Güvenlik — Zabı ta vb. hizmet karşılığı  alı nacak ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili 
teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 27.01.2020 tarih ve 38932 sayı lı  ( Sancaklı  İğdecik ve Karaoğlanlı  Mahallelerinde 
belediyemize ait yerlerde kiraz alımı  yapan şahıs ve şirketlerden alı nacak yı llık işgaliye ücretlerinin 
belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 
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