T.C
AFYON HAYDARLI BELDE BELEDİYESİ
2021 YILI OCAK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

1

07.01.2021

1

Karar Özeti
Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası perşembe günü, saat:10.00' da Belediye Başkanı Makam Odasında yapılmasına ve Belediye
Meclisimizin 2021 yılı için tatil yapmamasına, 07.01.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi
.

2

07.01.2021

2

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39.
maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, Haydarlı Belediye Meclisinin 07.01.2021
tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3

07.01.2021

3

5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (I) bendinde Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar verme meclisin görevleri arasında bulunduğundan Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanarak belediye meclisimize sunulan: (I) Sayılı
Cetvel ( Kadro İhdas Memur), (II) Sayılı cetvel (Boş Kadro değişikliği Memur), (III) sayılı Cetvel (Dolu Kadro değişikliği Memur), (IV) Sayılı Cetvel
(Dolu-Boş Kadro Durumu Memur), (VII) sayılı cetvel (sürekli işçi dolu- boş kadro durumu) teklif edildiği şekli ile kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

4

07.01.2021

4

Belediyemizde boş bulunan kadro karşılığı 2021 yılı için 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında tam zamanlı personel çalıştırılmasına ve aylık net
ücretinin (asgari ücret) 2.825,90 TL olarak belirlenmesine Haydarlı Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile
karar verildi.

5

07.01.2021

5

5393 sayılı kanunun 34. Maddesinin g bendinde “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi 3 yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” Belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında olduğundan konunun belediye encümenine havale
edilmeseine oy birliği ile karar verildi.

6

07.01.2021

6

Belediye başkanımız Duygu PEKER’ e, AK parti meclis üyesi Recep GEDE ve Ak parti meclis üyesi Mustafa OKYAR komisyona katılmak istedi. Belediye
Başkanı Duygu PEKER’ in Recep GEDE’ nin ve Mustafa OKYAR’ ın komisyonda görev almalarına Meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

7

26.01.2021

7

0FA014 nolu motor ve NNANTR6DH02000122 nolu şasi araç üzerine monteli Hidrolik Sıkıştırmalı 8+1 m3 kapasiteli çöp kamyonunun kamuya tahsis
edilmesine ve bu nedenle haczedilemeyeceğine (haczedilemez kararı alınmasına), ayrıca Belediye Başkanlığımıza her türlü satın alınan, devir alınan
araçların tescil, devir, diğer iş ve işlemler için belediyemizi temsilen her türlü imzayı atmaya Belediye Başkanımız Duygu PEKER’E ve Belediye
Encümenine yetki verilmesine, alınan meclis kararının ilgili kurumlara kanun kapsamında haczedilemeyeceğine dair yazının meclis kararı ile birlikte
gönderilmesine Belediye meclisinin bugünkü oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden oy birliği ile karar verildi.

