
$EHZADELER 
BELEDPIESi 

Sayın Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. Toplantı  yılına ait Mart ayı  toplantısı , 5393 Sayılı  Belediye Kanunu'nun 
Meclis Toplantısı  başlıklı  20. maddesi gereğince 01.03.2021 Pazartesi günü, saat17.00'de Manisa Kültür Merkezi içerisindeki 
Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte toplantı ya teşrif etmenizi rica ederim. 25.02.2021 

"Mehı q KAMAS 
Beledi 	an V. 

GÜNDEM:  

Açı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantıya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması . 

01.02.2021 tarihli meclis toplantı  tutanağını n görüşülmesi. 

KOMİ SYON RAPORLARI:  

imar — idari Karma Komisyonunun 08.02.2021 tarih ve 2 sayılı  ( Kı rsal Kalkınma Destekleri Kapsamı nda Kı rsal 
Ekonomik Alt Yapı  Yatı rımları nın Desteklenmesi Hibe Programı ) ile ilgili raporu. 

imar Komisyonunun 08.02.2021 tarih ve 2 sayılı  (Selimşahlar Mahallesi, 126 ada 7 parsel zemin katta ticaret 
yapı lması  talebinin uygun olup olmadığı  ve Plan notlarının 10. Maddesine istinaden zemin kat ticaret kullanımı na 
uygun alanları n belirlenmesi ) ile ilgili raporu. 

imar Komisyonunun 08.02.2021 tarih ve 3 sayılı  ( Olası  bir depremde oluşabilecek tehlikelerin ve zararları n en aza 
indirilmesi) ile ilgili raporu. 

idari — ilçe Ekonomisi Esnaf Sanatkarlar Sivil Toplum kuruluşları  ve Halkla İlişkiler Karma Komisyonunun 
15.02.2021 tarih ve 1 sayı lı  ( Zincir Market mağazaları  yeni müracaatları  için yeni ruhsat kuralları  belirlenmesi) ile 
ilgili raporu. 

Bütçe — Eğitim Kültür ve Turizm Karma Komisyonunun 12.02.2021 tarih ve 1 sayı lı  ( Muhtarlık binalarının elektrik — 
su - telefon ücretlerininin ödenmesi) ile ilgili raporu. 

TEKLİFLER:  

Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü'nün 19.02.2021 tarih ve 61260 sayılı  ( Manisa Açı k Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinin 
yaptıkları  el işi ürünlerinin satışı  için, Ege Mahallesi, Borsa Caddesi No:2/A tapunun 360 ada 19 parselde 
Kurşunluhanda'ki 13,30m2'lik dükkan vasıflı  taşınmazın tahsis süresinin uzatı lması ) ile ilgi teklifi. 

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve 61557 sayılı  ( "Alt Yapı  Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları  
Uygulama Yönetmeliği" ve 2021 yılı  içerisinde uygulanacak olan AYKOME ücret tarifesi) ile ilgili teklifi. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarih ve 60543 sayılı  ( Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğünden belirtilen ödeneklerin Makine ikmal ve Onarım Müdürlüğüne aktarı lması  ) ile ilgili teklifi. 

13- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 61265 sayı lı  ( Karaağaçlı  Mahallesi 124 ada 5 ve 6 parsel ve 139 
ada 2 parsel numaralı  taşınmazlarda hazırlatı lan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  Değişikliği ) ile ilgili teklifi. 
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