
Demre Belediye Meclisinin 01 Eylül 2022 Perşembe günü
yapmış olduğu toplantıda alınan kararların özetleri

         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği meclis 1 Eylül 2022  günü
saat 14.00’de Yeni Toplantı Salonunda toplandı. Meclis üyelerinden Recep KARATOP, Önder
ÖZKAL ve Orhan AVCI’nın haricindeki diğer üyelerin tamamının toplantıya katıldığı görüldü.
Meclis Başkanı Okan KOCAKAYA tarafından açılış konuşması yapılarak, gündemdeki konuların
görüşülmesine geçilmeden önce, 6.maddede yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün; çatı piyesli
binalarda, bağımsız bölüm başına alınan “Sosyal Hizmet Ücretinin” güncellemesi ile ilgili maddeyi
grup sözcülerinin de ortak kararıyla diğer toplantılarda ele almak üzere gündemden çekebiliriz dedi
ve toplantıya katılan tüm üyelerce bu konunun uygun görülmesi üzerine oylama yapıldı. Belediye
Meclisince yapılan oylama neticesinde; çatı piyesli binalarda, bağımsız bölüm başına alınan “Sosyal
Hizmet Ücretinin” güncellemesi konusundaki 6.maddenin gündemden çekilerek geldiği Fen İşleri
Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi ve gündemin diğer maddelerinin
görüşülmesine geçildi.

1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair
Yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz Norm Kadrosunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 5.
derece 1 adet “Zabıta Memuru”  kadrosundaki personelin müktesebi, öğrenim düzeyi ve hizmet
durumuna göre; kadrosunun kaldırılarak, bunun yerine  3. derece 1 adet “Zabıta Memuru”
kadrosunun ihdas edilip gerekli dolu kadro derece değişikliğinin yapılması, derece değişikliğinin
ekli (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği(Memur)Cetvelinde belirtildiği şekliyle kabulüne;
Belediye Meclisinin 01 Eylül 2022 tarihli toplantısında  oy birliği ile karar verildi.

2. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne
tahsisli olan; Antalya İli, Demre İlçesi, Zümrütkaya Mahallesi 4562 parsel nolu taşınmaz
içerisinde bulunan Demre Futbol Sahasının; kullanım hakkının bedelsiz olarak Belediyemiz
adına 5(beş) yıl süre ile tahsis talebinde bulunulmasına, konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya
Belediye Başkanı Okan KOCAKAYA’ya yetki verilmesine, Belediye Meclisinin 01 Eylül 2022
tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi.

3. 2022 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek verilmesi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine karar verilip, aynı günkü meclis toplantı süresi içerisinde ve Otuz dakika ara sonunda
komisyonun çalışmalarına müteakip düzenlenen 2022 yılı Ek Bütçe yapılması ile ilgili olan Plan
ve Bütçe Komisyonu raporu tekrar Belediye Meclisinde görüşülmüş ve Demre Belediyesi 2022
Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek verilmesi konusu oylanarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden; ek ödenek verilmesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan
geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabulüne, Belediye Meclisinin 01 Eylül
2022 tarihli toplantısında karar verildi.


