
$EHZADELER 
BELEDiYESi 

Sayı n Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. Toplantı  y ı lı na ait Şubat ay ı  toplantı sı, 5393 Sayı lı  Belediye 
Kanunu'nun Meclis Toplantı sı  başlıklı  20. maddesi gereğince 01.02.2021 Pazartesi günü, saat 17.00'de Manisa 
Kültür Merkezi içerisindeki Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktı r. 

Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 28.01.2021 

Ömer 
Belediye Başkanı  

GÜNDEM:  

Aç ı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantı ya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanması ndan sonra gelen evrakları n gündeme alınması . 

04.01.2021 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİSYON RAPORLARI:  

idari Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 1 Say ı lı  (Manisa İ li, Şehzadeler ilçesi, TEPECİK ve SARIALAN 
Mahallelerimizde kadastro çalışmalarında görev almak üzere her Mahalle için 6 (Altı ) adet bilirkişi 
seçilebilmesi) ile ilgili raporu. 

idari Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 2 Sayı lı  ( Kadı n ihtisas komisyonu kurulması  ) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe Komisyonunun 13.01.2021 tarih ve 1 say ı lı  (Sancaklı  Bozköy Mahallesinde bulunan kiraz 
alım merkezinde Temizlik ve Zabı ta hizmetleri karşılığı  alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili 
teklifi. 

Plan Bütçe Komisyonunun 13.01.2021 tarih ve 2 say ı lı  (Sancaklı  İğdecik ve Karaoğlanlı  Mahallelerinde 
belediyemize ait yerlerde kiraz alı mı  yapan şahıs ve şirketlerden alı nacak y ı llık işgaliye ücretlerinin 
belirlenmesi) ile ilgili raporu. 

Plan Bütçe — idari Karma Komisyonunun 20.01.2021 tarih ve 1 sayı lı  ( 2021 y ı lı nda Manisa Meyve ve 
Sebze Umum Pazarcı lar Odası  ile ilçemiz smı rlarında kurulan semt pazarlarının işletilmesine ilişkin 
protokol yapı lı p — yap ı lmayacağı) ile ilgili raporu. 

imar — idari Karma Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 1 say ı lı  ( Kı rsal Kalk ı nma Destekleri Kapsamı nda 
K ı rsal Ekonomik Alt Yapı  Yatı rımları nın Desteklenmesi Hibe Programı ) ile ilgili raporu 

imar Komisyonunun 12.01.2021 tarih ve 1 sayı lı  ( Şehzadeler ilçesindeki binaların genellikle bitişik 
nizam olduğu y ı k ı m anında risk oluşturduğu ve yan binalara olası  bir zararın engellenmesi için y ı k ı m 
şartları nı  belirleyecek yeni kural ve önlemlerle) ilgili teklifi. 

12- Tarım Hayvanc ı lı k ve Eğitim Kültür Turizm Karma Komisyonunun 20-27.01.2021 tarih ve 1 Say ı lı  ( Tarım 
alanları nda kullanı lan su israfını n önlenmesi ) ile ilgili Raporu. 



ŞEN Z ADELER 
BEL ED,YESi 

TEKLİFLER:  

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 06.01.2021 tarih ve 58576 sayı lı  (Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin 
korunması , iyileştirilmesi ve temizlenmesi amacıyla ihtiyaç olan 2 adet çöp kamyonunun satın 
alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı  nakdi yardım talebinde bulunulması  ve 
yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı 'na ve Encümene yetki verilmesi) ile ilgili teklifi. 

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27.01.2021 tarih ve 59758 sayı lı  ( Çevre düzenlemesi, çevrenin korunması  ve 
iyileştirilmesinde kullanılmak üzere 2 adet damperli kamyonun satın alınabilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığından şartlı  nakdi yardım talebinde bulunulması  ve yardımla ilgili konularda Belediye 
Başkanı 'na ve Encümene yetki verilmesi) ile ilgili teklifi. 

imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.01.2021 tarih ve 59234 sayılı  ( imar ve Şehircilik Müdürlüğü 2021 
yı lı  ücret tarifesi 8.bölümünde yer alan Proje Kontrol Ücretlerinde ekleme ve güncelleme yapı lmasına 
ilişkin hazırlanan ücret tarifesi) ile ilgili teklifi. 
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