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Tarih:21.09.2015

Lefke Belediye Meclisi’nin 21.09.2015 Pazartesi gün saat 19:30 ‘da Belediye İdari Binası’nda
yapmış olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
1.Aziz Kaya
Belediye Başkanı
2.Gazi Güney
Üye
Asb.
3.Meftune Hocalı
Üye
4.Hasan Leyla İçer
Üye
5.Naciye Özesat
Üye
6.Mazlum Mercan
Üye
7.Rahme Öğütveren
Üye

Toplantıya Katılmayanlar:
1. Hüseyin Şener

Üye

2.Uğur Solyalı
3.Gürsel Sekmen
4. Arif Kızılgök

Üye
Üye
Üye

Tutanağın tanzimi ile görevli: Haluk Giray Müdür V.
Alınan Kararlar:
01.14.2015

Toplantının gündem maddesi olan Ağustos ayı gelir gider hesaplarının meclise
sunulması ile toplantı açılmıştır. Belediye başkanı meclis üyelerinin gelir gider
hesapları ile ilgili sormak istedikleri bir şey olup olmadığını sormuştur. Meclis
üyelerinin konu ile ilgili sordukları sorulara belediye başkanı ve belediye meclisi
tarafından yanıtlar verilmiştir. (Ek1)

02.14.2015

Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta yurtdışına KTBB vasıtasıyla yapmış oldukları
çalışma ziyareti hakkında meclise bilgi vermiştir. Konu Türkiye’den gelecek suyun
nasıl kullanılacağı, nasıl işletme yapılacağı konusunda yapılan görüşmelerle ilgili bilgi
vermiştir.

03.14.2015

LFK 13-01 Projesi ile ilgili taş alımları ile ilgili satın alma belediye başkanı tarafından
meclise aktarılmıştır. Yapılan görüşmelerden sonra taş alımı ile ilgili satın alma ve diğer
işler için belediye başkanına tam yetki vermiştir.

04.14.2015

2015 Mali Yılı Bütçesi gider kalemleri arasındaki aktarma talebi belediye meclisi
tarafından kabul edilmiştir. ( Ek2)

05.14.2015

06.14.2015

07.14.2015

08.14.2015

09.14.2015
10.14.2015

2016 Mali Yılı Bütçesi’nin hazırlanması için çalışmaların bayramdan sonra
başlatılmasına karar verilmiştir. Bayramdan sonra bütçe komisyonunun toplanıp 2016
Mali Yılı taslak bütçesinin hazırlanmasına başlanmasına karar verilmiştir.
Tüzük Komisyonu hazırlamış olduğu Sağlık harcı kanalizasyon, işyeri bulundurma, ilan
reklam ve ihale tüzüğü meclisin bilgisine getirilmiş ve tüzük komisyonunun hazırlamış
olduğu tüzükler oy birliğiyle kabul edilmiş ve yürürlüğe girmesi için İçişleri Bakanlığı’na
gönderilmesine karar verilmiştir.

Mayıs 2015 tarihinde işe alınan personellerin kadrolanmaları ile ilgili konunun
tartışmalarına geçilmiştir. Meclis üyesi Sn. Rahme Öğütveren bu personellere ilave
olarak plajda yaz sezonunda çalışan Cafer Polili, Fadıl Kuni, Hüseyin Atik ve
Abdullah Özkan’ın da mağdur edilmeyerek belediye sürekli kadrolarına alınmaları
gerektiğini belirtmiştir. Üye Sn. Mazlum Mercan, Sn. Naciye Özesat, Sn. Gazi
Güney de Rahme Hanım’ın görüşünü desteklemişler ve bu 4 personelin de belediye
sürekli kadrolarına alınmasını desteklemişlerdir.
Üye Mazlum Mercan özellikle Yıltaç Mükellef ile ilgili iş verilmeyip, görevden
alınmasıyla ilgili sorunun çözülmeden Mayıs 2015 döneminde alınanlarla ilgili olumsuz
karar vereceğini belirtmiş ve kadrolanmalarına ret cevabı vereceğini belirtmiştir.
Konu ile ilgili tartışmalardan sonra Belediye Meclisi yine bir karara varamamış ve
Belediye Başkanı’nın Yıltaç Mükellef konusunu bir sonraki toplantıya kadar çözmesi
durumunda konu kadrolanmalar konusunda karar üretilebileceği kararına varılmıştır.
Belediye personeli Sn. Mehmet Ebedi’nin 20 Haziran 2016 yılı emeklilik dilekçesi
kabul edilmiş ve 2016 mali yılı bütçesine gerekli ödeneğin konmasına karar
verilmiştir.
Funda Sançar ile ilgili dilekçe mecliste kabul edilmiştir. İlgili dönemlerde tarh edilen
işyeri vergilerinin tümünün silinmesine karar verilmiştir.
60-14-90 abonesinin dilekçesi reddedilmiştir.

11.14.2015

Lefke’de, Karşıyaka’da Nadir Tuner’e ait evin kullanılamaz durumunda
olmasından dolayı aboneliğin iptal edilmesine karar verilmiştir.

12.14.2015

Sn. Mustafa Şakir Erköse’nin dilekçesi reddedilmiştir.
Aziz KAYA
……………………..
Lefke Belediye Başkanı

Hüseyin Şener

Meftune Hocalı

……………….
Asbaşkan

……………….
Üye

Hasan Leyla İçer
…………………
Üye

Gürsel Sekmen

Mazlum Mercan

……………....
Üye

…………………
Üye

Arif Kızılgök

Uğur Solyalı

…………….
Üye

……………….
Üye

Rahme Öğütveren
……………………
Üye
Naciye Özesat
…………………
Üye

Gazi Güney
…………….
Üye

