
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 Eylül 2020 Meclis Toplantısı Gündeminin İlanı 

 

 

 
Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi 

görüşmek üzere, 07.09.2020 tarihi pazartesi günü saat 15:00’ te Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi 

No.3-5 adresindeki, Yeni Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda, 2020/9 Eylül ayı 

olağan toplantısını yapacaktır. 

 

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün ''Fatsa Belde Sanayi Ticaret Limited Şirketi' nin bünyesinde değerlendirilmek ve 

kullanılmak üzere iş makinaları ve kamyon alımı için  10.000.000,00 TL lik borçlanma yetkisi verilmesine 

ilişkin'' 04.09.2020 tarihli teklifin görüşülmesi, 

 

2. Plan ve Bütçe Komisyonunun "Belediye Meclisimizin 02.12.2019 tarihli ve 63 sayılı kararı ile kabul 

edilen, belediyemizin 2020 yılı ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin" 14.08.2020 tarihli ve 9 sayılı 

raporunun görüşülmesi, 

 

3. Plan ve Bütçe Komisyonunun "Asansör periyodik kontrol yönetmeliğinin 10. Maddesinin 1. fıkrası 

gereğince, İlçemiz dahilinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol ücretlerinin ve ilgili idare payının 

belirlenmesine ilişkin” 14.08.2020 tarihli ve 10 sayılı raporunun görüşülmesi, 

 

4. İmar Komisyonunun "İlçemizin Hatipli Mahallesinde, tapunun 106 ada, 85 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde hazırlanan imar planı tadilatına ilişkin"   29.07.2020 tarihli ve 5 sayılı raporunun 

görüşülmesi, 

 

5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "Belediyemiz memur kadrolarında, boş kadroların iptali 

ve yeni kadro ihdası yapılması için belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro 

ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereğince hazırlanan norm kadro cetvelinin 

onaylanmasına ilişkin" 24.08.2020 tarihli ve 10865 sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "İlçemizin Dumlupınar Mahallesinde, tapunun 313 ada, 35 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan imar planı değişikliğine ilişkin" 01.09.2020 tarihli 

ve 11090 sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "İlçemiz Evkaf, Ayazlı, Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar, Şerefiye, 

Kurtuluş, Konakbaşı, Hamlık, Sakarya ve Fatih Mahallelerinin muhtelif yerlerinde hazırlanan ve Belediye 

Meclisimizin 2017/25 sayılı kararı ile kabul edilen, Revizyon+ İlave uygulama İmar Planı üzerinde, 

zaman içerisinde kanun ve yönetmeliklerde olan değişiklikler, planın uygulanması aşamasında ortaya 

çıkan aksaklıklar ve resmi kurumlar ihtiyaç duyduğu kamusal alanların ayrılması amacıyla yapılan 

düzenlemeler sonucunda hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanmasına ilişkin" 

04.09.2020 tarihli ve 11266 Sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 

8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ''İlçemiz Konakbaşı mahallesinde, tapunun 1251 ada 1 nolu 

parselinde kayıtlı 2601,75 m2 arsa vasıflı gayrimenkulün belediye hissesi 45933/260175/ (459,33) m2 si 

belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkul üzerine kat karşılığı inşaat yapılması teklifine ilişkin'' 04.09.2020 

tarihli ve 11267 sayılı teklifinin görüşülmesi, 

 

     5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. Maddesi gereğince ilan olunur. 04.09.2020 

 

                     


