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BELEDiYESi 

Say ın Belediye Meclis Üyesi 

Belediyemiz Meclisinin 2. seçim dönemi, 3. Toplantı  yılına ait Temmuz ayı  toplantısı, 5393 Sayılı  
Belediye Kanunu'nun Meclis Toplantısı  başlıklı  20. maddesi gereğince 02.07.2021 Cuma günü, saat 17.00'de 
Manisa Kültür Merkezi içerisindeki Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 
toplanacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 28.06.2021 

Ömer a uk ELİK 
Belediye Başkanı  

GÜNDEM:  

Açılış  ve Yoklama. 

Mazeretleri nedeniyle toplantı ya katı lamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi. 

Gündemin hazı rlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması. 

01.06.2021 tarihli meclis toplantı  tutanağının görüşülmesi. 

KOMİSYON RAPORLARI:  

imar Komisyonunun 15 Haziran 2021 tarih ve 12 sayı lı  (2. Anafartalar Mahallesi 3222 ada 1 ve 2 parsel 
numaralı  taşınmazlarda hazı rlatı lan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği) ile ilgili raporu. 

imar Komisyonunun 8 Haziran 2021 tarih ve 13 sayılı  (Utku Mah. 326 ada 41 parsel numaralı  taşınmazda 
hazırlatı lan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği ) ile ilgili raporu. 

imar Komisyonunun 8 Haziran 2021 tarih ve 14 sayılı  ( Bölge ve Genel Otoparklarının imar Planında 
Yerlerinin Belirlenmesi) ile ilgili raporu 

imar —Tarım Hayvancılı k Kı rsal Hizmetler Karma Komisyonunun 15 Haziran 2021 tarih ve 2 say ılı  (Kanatlı  
Hayvan üreticileri için yerleşim yerlerine mesafenin yeniden düzenlenmesi ) ile ilgili raporu 

Tarım Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Komisyonunun 17- 24 Haziran 2021 tarih ve 1 sayılı  ( Olası  bir 
kuraklıkta tarıma olan etkilerini en aza indirmek için yapılabilecek etkinlikler) ile ilgili raporu. 

Kadın Aile Çocuk — Eğitim Kültür Turizm Karma Komisyonunun 16 Haziran 2021 tarih ve 1 sayılı  ( 
Evlenmek isteyip de imkansızlık sebebi ile evlenemeyenler için yapı labilecek çalışmalar) ile ilgili raporu. 

TEKLİFLER: 

imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.05.2021 tarih ve 1556 sayılı  ( 2021 yılı  Gelir Ücret tarifesinde 
bulunan "Kamu idarelerine yapı lacak iş  ve işlemler belirtilen ücret ve harçlardan muaf tutulacaktır." 
Ifadesinin "Kamu idarelerine yapı lacak iş  ve işlemler belirtilen ücretlerden muaf tutulacaktır ş  
değiştirilmesi ) ile ilgili teklifi. 
Makine ikmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün 24.06.2021 Tarih ve 2714 say ılı  ( Temizlik hizmetlerinde 
kullanı lmak üzere 1 adet 8+1m3 Hidrolik Sıkıştırmalı  Çöp Kamyonu Alı nması  ) ile ilgili teklifi. 



ŞEHZADELER 
BELEDiYESi 

Yazı  İşleri Müdürlüğü'nün 15.06.2021 tarih ve 2290 sayılı  ( Belediyemiz tarafından yapı mı  tamamlanan 
ve halkımızın hizmetine sunulacak olan Sancaklı  İğdecik Mahallesi 162 ada 1 parselde kay ıtlı  Çok Amaçlı  
Salon ile Düğün Salonu'nun gelir ücret tarifesinin belirlenmesi ) ile ilgili teklifi. 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih ve 2811 sayılı  ( Beldeden ve köyden mahalleye dönüşen 
mahallelerimizin kı rsal mahalle tanımına alınması  ) ile ilgili teklifi. 
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