Tarih:08.06.2015
Lefke Belediye Meclisi’nin 08.06.2015 Pazartesi gün saat 20:00’ da idari binada yapmış olduğu
toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
Toplantıya katılmayanlar:
1.Aziz Kaya
Belediye Başkanı
2.Hüseyin Şener
As Başkan
1.Naciye Özesat
Üye
3.Arif Kızılgök
Üye
2.Gazi Güney
Üye
4.Hasan Leyla İçer
Üye
5.Gürsel Sekmen
Üye
6.Mazlum Mercan
Üye
7.Rahme Öğütveren
Üye
8.Meftune Hocalı
Üye
9.Uğur Solyalı
Üye

Tutanağın tanzimi ile göre vli: Haluk Giray Müdür V.
Alınan Kararlar

01.09.2015
TAŞ
DUVAR
YAPIM
İHALESİ

02.09.2015
ASFALT
YOL
YAPIM
İHALESİ

‘Taş Duvar İhalesi’ ile ilgili ihale kutusunun açılmasıyla toplantıya başlanmıştır.
Açılan ihale kutusundan iki adet teklif zarfı çıktığı görülmüştür. Zarflar
numaralandırılmış ve açılmıştır. Buna göre:
1.Teklif : İsmail Dinçer Rüşlü (Dinçer Nakliyat Ltd.Şti.)
95 TL/m2 (temel, kazım, işçilik, malzeme)
2.Teklif : Ramazan Ayaydın, Cumali Ayaydın
34 TL /m2
Gelen tekliflerin değerlendirilmesi için ihalenin fiyatlarla ilgili araştırma yapmasını,
meclis üyelerini bilgilendirmesini ve ona göre karar verilmesini kararı verilmiştir.

2014 TC Yardım Heyeti projelerinden olan “Köylerin Altyapılarının İyileştirilmesi
Projesi” kapsamında çıkılan “Asfalt Yapım İhalesi ”ile ilgili gelen teklifler
Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmiş ve gelen teklifler içerisinde en uygun
teklifin Kemal Aktunç Ltd. ‘nın teklifi olduğu belirlenmiş ve ihalenin Kemal
Aktunç Ltd.’ye verilmesine karar verilmiştir. İlgili firma ile sözleşme yapılıp
projenin bir an önce uygulamaya başlanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca proje
dışı olan Gaziveren’ deki Çiftlik Evi’nin önünden geçip denize ulaşan yolun da
asfaltlanması ile ilgili Belediye Meclisi, Belediye Başkanı’na yetki vermiştir. Ek
olarak yapılacak bu yol ile ilgili müteahhitle görüşüp teklif vermiş olduğu fiyat
üzerinden yapması sağlanacaktır.

03.09.2015
NİSAN AYI
GELİR-GİDER
ÖZETİ

Nisan ayı gelir-gider çizelgeleri Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri’ne
okunmuş, sorulan sorulara başkan tarafından yanıtlar verilmiştir. Üye Gürsel
Sekmen telefon faturalarının mizanlardaki miktarlarının çok yüksek olmasının
büyük bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. (Ek 1 )

04.09.2015
2.AKTARMA

2015 Malî Yılı 2.Aktarma (Bütçe kalemleri arasından aktarma) talebi bir sonraki
toplantıda görüşülmek üzere onaylanmamıştır.

05.09.2015
BÜLENT
ODUNCU,
GÜNER ÖZALP
SÜREKLİ İŞÇİ
KADROSUNA
GEÇİRİLMESİ

Bülent Oduncu ve Güner Özalp’in 3 aylık deneme devresini tamamlamış olmaları
nedeniyle durumları Belediye Başkanı tarafından meclisin gündemine getirilmiştir.
Üye Gürsel Sekmen söz konusu iki personelin alımlarında meclisin bir kararı
olmadığı için işe kadrolu işçi olarak devam etmelerine de onay vermeyeceğini
belirtmiştir. Kararının ise bu iki personele karşı olmadığını, sadece işe
alınmalarındaki yönteme karşı olduğu için bir tepki olarak bu kararı verdiğini
belirtmiştir. Üye Rahme Öğütveren’de işten çıkartılan Etüt personellerinden
Özlem Erkılınç, Arzu Volkan ve İpek Geçit’ in neden işe alınmadığını sormuş ve
bunun bu personellere büyük haksızlık olduğunu belirtmiştir. Söz konusu
personellerin sürekli kadroya alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalardan sonra
oybirliğiyle sürekli kadroya alınmaları kararlaştırılmıştır.

06.09.2015

2015 yılı toplu sözleşme taslağı, işçi barem tablosu ve diğer sosyal haklar ile ilgili
talepler meclisin gündemine getirilmiştir. Barem tabloları üzerindeki çalışma ile
ilgili bilgi veren Belediye Başkanı sendika ve işyeri temsilcileri ile birlikte günlerce
süren toplantılardan sonra titiz bir çalışma ile bu tabloların oluştuğunu (Ek 2 )
belirtmiştir. Yapılan tartışmalardan sonra belediye idaresi tarafından herhangi bir
anomaliye sebep vermemek ve hiçbir çalışanın hakkının yenmeyeceği, herkesin
hakedeceği baremi almasını sağlayacak son çalışmanın yapılmasını ve toplu
sözleşmeye ek olarak konması kararı alınmıştır.

2015 TOPLU
SÖZLEŞME
BAREM
TABLOSU

07.09.2015
YOL SÜPÜRME
KAMYONU
ALIMI

Daha önce ihalelerine çıkılmış olan “Yol Süpürme Kamyonu” alımı ile ilgili
teklifler yeniden gündeme gelmiş ve Atesa Ltd.’nin teklifi yeniden meclis
gündemine getirilmiştir. Özellikle Artesa Ltd. yetkilisinin şifahî olarak belediye
başkanı ile yaptığı görüşmede uzun vadeli olarak söz konusu oranı teklif ettiğini
belediye meclisine aktarmıştır. Meclis üyelerinden Asbaşkan Hüseyin Şener ve
Gürsel Sekmen belediyeyi zora sokmayacak bir malî planlama
gerçekleştirilebilirse aracın alınmasına onay verebileceklerini belirtmişlerdir.
Belediye muhasebesini zora sokmadan araç alımına onay vereceklerini
belirtmişlerdir. Mecliste yapılan tartışmalardan sonra görev süresini aşmayacak
bir sürede aracın alınmasına belediye meclisi tarafından oybirliği ile karar
verilmiştir.

08.09.2015
2.EL

2. El damperli bir kamyonet alımı ile ilgili talep belediye başkanı tarafından
meclisin gündemine getirilmiştir. Alınacak olan araç için piyasa araştırması

DAMPERLİ
KAMYONET
ALIMI

yapılarak en uygun şartlarda satın alma yapılması kararı alınmıştır. Yapılacak olan
satın alma için Belediye Başkanı’na tam yetki verilmiştir.

09.09.2015
41-300-2274
NOLUHESAP
İZİN İMZA
YETKİLERİ

Karar ektedir ( Ek 3 ) Vakıflar Bankası imza yetki kararı.

10.09.2015
MAYIS 2014’DE
YAPILAN
PROJE DIŞI
ASFALT YOL
YAPIMLARINI
N ONAYI

Karar ektedir (Ek 4 ) 2014 yılında yapılan asfalt yolların yapılması onayı ve
hakedişin hazırlanması ile ilgili karar.
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