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Sayı n Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 2. Toplantı  yı lı na ait Şubat ayı  toplantı sı , 5393 Sayı lı  Belediye 
Kanunu'nun Meclis Toplantı sı  başlı klı  20. Maddesi gereğince 02.03.2020 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. 27.02.2020 

GÜNDEM:  

Açı lış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantı ya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanması ndan sonra gelen evrakları n gündeme alı nması. 

03.02.2020 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİ SYON RAPORLARI: 

imar Bütçe Karma Komisyonu'nun 24.02.2020 tarih ve 4 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bayı ndı rlı k Mahallesi 
7 ada, 7 parsel 264,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine satı lı p - satı lmayacağı) ile ilgili raporu. 

imar Bütçe Karma Komisyonu'nun 25.02.2020 tarih ve 5 sayı lı  ( Mülkiyeti belediyemize ait Bay ı ndı rlı k Mahallesi 
7 ada, 5 parsel 452,00 m2'lik yüzölçümlü taşınmazı n talep üzerine 230,00m2'lik kı smı nı n satı lıp - satı lmayacağı) 
ile ilgili raporu. 

Bütçe - idari Karma Komisyonu'nun 13.02.2020 tarih ve 7 sayılı  (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 bağımsı z bölümün belediye hizmetlerinde kullanı lmak üzere devredilmesi talebi ) ile 
ilgili raporu. 

Bütçe — idari Karma Komisyonunun 13.02.2020 tarih ve 8 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 ve bedelsiz olarak tahsis talebi ) ile 
ilgili raporu 

ilçe Ekonomisi Esnaf — Sanatkarlar, Sivil Toplum Kuruluşları  ve Halkla İ lişkiler — imar Karma Komisyonunun 
24-25.02.2020 tarih ve 1 sayı lı  ( Belediyemiz sı nı rları  dahilinde muhtelif mahallelerde park, bahçelere, sevgi 
yolları na kişi veya kuruluşları n mevcut işyerlerinin ön yada yan cephelerine masa sandalye atmak ve boş  
alanları n geçici kullanmak sureti ile işgal taleplerinin değerlendirilmesi amacı yla günümüz şartları na uygun 
işgal s ı nı rları nı n belirlenmesi ) ile ilgili Raporu. 

Plan Bütçe Komisyonunun 24.02.2020 tarih ve 2 sayı lı  (Sancaklı  Bozköy Mahallesinde bulunan kiraz al ım 
merkezinde Temizlik — Güvenlik — Zabı ta vb. hizmet karşılığı  alı nacak ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili 
raporu 

Plan Bütçe Komisyonunun 24.02.2020 tarih ve 3 sayı lı  ( Sancaklı  İğdecik ve Karaoğlanlı  Mahallelerinde 
belediyemize ait yerlerde kiraz alımı  yapan şahıs ve şirketlerden alı nacak yı llı k işgaliye ücretlerinin 
belirlenmesi) ile ilgili Raporu. 

Plan Bütçe Komisyonunun 24.02.2020 tarih ve 4 sayı lı  ( Pazarcı lar Odası nın, Şehzadeler Belediyesine Odedigi 
2020 yı lı  aylı k işgaliye bedelinde indirim yapı lması  ) ile ilgili Raporu. 

Plan Bütçe Komisyonunun 24.02.2020 tarih ve 5 sayı lı  (Evsel Katı  Atı k Toplama ücretinin 2020 yı lı nda şehit 
ailesi, gazi, engelli ve iyilik banktan yardı m alan ihtiyaç sahiplerinin bir konut aboneliğinden yı l boyunca muaf 
tutulması ) ile ilgili raporu 



$EHZADELER 
BELEDiYESi 

TEKLİ FLER:  
Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü'nün 18.02.2020 tarih ve 40420 sayı lı  (Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın 
mülkiyeti Belediyemize ait 1.Anafartalar Mahallesi 869 Ada 2 Parselde kayı tlı , hizmet binası  olarak kullanı lan 
taşınmazı n zemin kattaki 26,30m2'lik alanın belediye hizmetlerinde kullanı lmak üzere 10 yı l süreli bedelsiz 
olarak tahsis talebi ) ile ilgili teklifi. 

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'nün 21.02.2020 tarih ve 40624 sayı lı  (Mesir Macunu Festivali İşbirliği 
protokolü gereği 480. Uluslararası  Manisa Mesir Festivaline ayni katkı  sağlanması ) ile ilgili teklifi. 

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü'nün 21.02.2020 tarih ve 40527 sayı lı  ( Tekeliler Mahallesi 1664 parselde kayı tlı  
taşınmaz idaremize sportif faaliyetlerde kullanı lmak üzere tahsis edilmiş  olup, sportif faaliyetlere ilişkin hizmet 
giderlerinin kullanı cı lardan karşı lanması  için hizmet bedeli olarak Günlük, haftalı k ( Hafta içi — Hafta Sonu ayrı  
ayrı  ) ve aylı k şeklinde ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 25.02.2020 tarih ve 40928 sayı lı  (Yarhasanlar Mahallesi, 825 ada 83 parselde 
tahsis amacı na uygun hazı rlatı lan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı  ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  
Değişikliğinin Büyükşehir Belediyeye Meclisi tarafı ndan eş  zamanlı  olarak onaylanması  için 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar Planı  onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilip verilemeyeceği ) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 25.02.2020 tarih ve 40925 sayı lı  (Belediyem ize ait muhtelif mahallelerde bulunan 
11 (onbir) adet taşınmazın / hissenin, Hazineye ait 2 adet taşınmazı n / hissenin takyidatsız olarak başabaş  
trampası nı n (Takas işleminin) yapı labilmesi ) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26.02.2020 tarih ve 40997 sayı lı  ( Karaağaçlı  Mah. 3427 Parselde Mülga 
Karaağaçlı  Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 58 sayı lı  Kararı  ile kabul edilen imar Planı nı n iptali) ile ilgili 
teklifi. 
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