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BELED,YESi 

Say ı n Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. Toplantı  y ı lına ait Ocak ay ı  toplantı sı , 5393 Say ı lı  Belediye 
Kanunu'nun Meclis Toplantısı  başlıklı  20. maddesi gereğince 04.01.2021 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. 31.12.2020 

Ömer 4k ÇELIK 
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. 

01.12.2020 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİSYON RAPORLARI:  

imar Komisyonunun 15.12.2020 tarih ve 15 sayı lı  Manisa İ li, Şehzadeler ilçesi, Adnan Menderes (Yukarı  
Çobanisa) Mahallesi Trafo Alanı  Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı  Değişikliği 
ile ilgili raporu. 

Tarı m Hayvancı lı k ve Kırsal Hizmetler Komisyonunun 18-23.12.2020 tarih ve 8 say ı lı  Tarlalardan Zirai 
Atı k Ambalajlarının toplanması  ile ilgili raporu. 

TEKL İFLER:  

Yazı  İş leri Müdürlüğü'nün 14.12.2020 tarih ve 57083 sayılı  ( Belediyemizin bir önceki y ı l gelir ve giderleri 
ile bunlara ilişkin hesap kay ı t ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyon Üyesi seçimi) ile ilgili 
teklifi. 

Yazı  İş leri Müdürlüğü'nün 17.12.2020 tarih ve 57462 sayı lı  (Manisa İ li, Şehzadeler İ lçesi, TEPECİK ve 
SARIALAN Mahallelerimizde kadastro çalışmalarında görev almak üzere her Mahalle için 6 (Altı ) adet 
bilirkişi seçilebilmesi) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 16 12.2020 tarih ve 57368 say ı lı  (Sancaklı  Bozköy Mahallesinde bulunan kiraz 
alım merkezinde Temizlik — Güvenlik — Zab ı ta vb. hizmet karşı lığı  alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi) 
ile ilgili teklifi. 

Zab ı ta Müdürlüğü'nün 16.12.2020 tarih ve 57370 say ı lı  ( Sancaklı  İğdecik ve Karaoğlanlı  Mahallelerinde 
belediyemize ait yerlerde kiraz alımı  yapan şahı s ve şirketlerden alı nacak y ı llık işgaliye ücretlerinin 
belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

Zabı ta Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 57758 say ı lı  ( 2021 yı lı nda Manisa Meyve ve Sebze Umum 
Pazarcı lar Odası  ile ilçemiz sını rları nda kurulan semt pazarları nı n işletilmesine ilişkin protokol yapı lı p — 
yapı lmayacağı) ile ilgili teklifi. 

12- Zabı ta Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 57759 say ı lı  (Belediyemiz Zabı ta personeline 2021 yı lında 
ödenecek Aylı k Maktu Fazla Mesai Ücretinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 
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İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.12.2020 tarih ve 58234 sayı lı  (Belediye ve Bağlı  Kuruluşları  
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İ lke Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapı lması na 
Dair Yönetmelik esaslarına göre hazı rlanan Norm Kadro Değişikliği) ile ilgili teklifi. 

İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.12.2020 tarih ve 58008 sayı lı  ( 2021 y ı lı  Sözleşmeli 
personel istihdamı  ve ödenecek net aylık ücretinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi. 

15- Fen İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 58046 say ı lı  ( Belediyemize ait 1993 model 45 UU 090 
plakalı  Massey Ferguson marka traktörün Ahmetli Belediyesine tahsis süresinin uzatı lması  ) ile ilgili 
teklifi 
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