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Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunu açmak üzere tanzİm edilen (I) Sayılı Cetvelin
(Memur Kadro ihdası) onaylanarak geçerlilik kazanmasının 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesinin (l) bendi uyannca reddine, Meclisimizce oyçokluğu ile karar
verildi.

lileriliğin
VeoN Kadrormile liMahal dareİ Birl kleriediBel Ve Kurul uşlarıye Bağl

1 derecekadrohüküınYDair netmeo 1 0 maddesistandartlarına uyarlnca

01.03.202l 22

0t.03.202l 23

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin 3'üncü fikrası gereği beled

mevcut kadro cetvelinde boş bıüunan Avukatlık Hizmetleri Sınıti 6 kadro dereceli Avukat

kadrosu karşılık gösterilmek üzere Tam Zarrıanlı Sözleşmeli Personei olarak çalıştırılacak
Avukat'a 2021 mali yılında ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili Önergenin Plan-

Bütçe Komisyonuna havalesine, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

ıyenllZ

01.03.2021

Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak

kazı|ar için Beledi yemiz tarafından verilecek izin veya ruhsatlardan alınacak olan bedellere

ilişkin olarak belirlenen tarife ile ilgili önergenin Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine.

Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

25

Enerji Kentleri Birliği'ne üye olunmasına ve asi| üye olarak Çağlar
İhsan PERÇİN'in belirlenmesine, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi

LEZ'iıı. yedek üye olarak

0t.03.202l

01.03.2021

Belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve alacaklarını düzenli
olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve belediyemiz

şirketinde görev yapan işçilerde dahil olmak uzere tüm personelin alacakları ile
belediyemizin esnaf ve müteahhit firmalara olan borçlarında kullanılnıak üzere İller
Bankasından 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (e) bendi uyarınca
65.000.000,00-TL. (AltmışbeşmilyonTürklirası) kredi kullanılması ve kredi kullanılması
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesinin
kabulüne l5 red ile karar verildi,ık 16 kabul Meclisimizce

01.03.202l 27

Belediyemiz; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve

Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelikieri; 5393

sayılı Belediye Kanunu'nun l8. Maddesi (m) bendi uyarınca. Hukuk Komisycınunca

katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin söz konusu raporun komisyondan geldiği şekilde
kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Müdürlüğü. Fen İşleri

0t.03.202l 28

Menemen Şehir Parkında bulrıııan Kent Müzesi ile ilgili olarak 0ll02l202l ve 02101l?020 tarihli

verileıı önergelerle Menemen Şehir Parkında yapımı devaın eden binanııı yiirtirlükteki Planlı

Alanlar Yönetmeliğine göre uygun olmadığına katılanIarın oy birliği ile kabulüne ilişkin İı,ııar ve

Hukuk Komisyoııu Raporlarının. koınisyoniardan geldiği şekilde kabulüne, Meclisiıııizce
oyçokluğu ile karar verildi.

01.03.202l 29

Belediyemizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacı iie
Araçları ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesiniıı
atınabitmesi için Menemen Belediye Başkan Vekili Sayın Aydın PEHLİVAN'a yetki verilmesinin

kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

ş- nşaat Makinaları ve Belediye Hizmet
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