16.07.2016
Lefke Belediye Meclisi’nin 16.07.2016 Cumartesi gün Saat:20.00’de belediye idaresi binasında
yapmış olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
Katılmayanlar:
1. Aziz Kaya
Üye
2. Rahme Öğütveren
Üye
3. Hasan Leyla İçer
Üye
4. Uğur Solyalı
Başkan
5. Arif Kızılgök
Üye
6. Meftune Hocalı

Toplantıya
Belediye Başkanı

1. Naciye Özesat

Üye

2.Gazi Güney

Üye

3.Gürsel Sekmen

Üye

4. Hüseyin Şener

Üye

5. Mazlum Mercan

As

Üye

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

01.06.2016

02.06.2016

Lefke Belediyesi ve 14. Mkn. P. Alay Komutanlığı ile ortaklaşa hazırlanan
“Lefke Şehitliği Restorasyon Projesi” için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım
Heyeti tarafından finansman sağlanmıştır.
Daha önce birçok şehitliğin tamiri ve restorasyonunda bulunan Sümer
Cemgünal 14. Mkn. P. Alayı Komutanlığı ve Lefke Belediye Başkanlığı
tarafından proje uygulaması ile ilgili görüşmüş ve projede yapılması gereken
işler için teklif verilmesini talep etmiştir.
Eski Eserler Dairesi tarafından da onaylanan proje için Sümer Cemgünal’ın
vermiş olduğu 158.800 TL’lik teklif Belediye Meclisinin gündemine getirilmiştir.
Belediye Meclisi gelen teklifi değerlendirmiş ve uygulama ile ilgili yeterli
deneyimi olan Sümer Cemgünal’a vermiş olduğu teklif olan 158.980 TL’ye
Lefke Şehitliği’nin restorasyonu işinin ihale edilmesine karar verilmiştir.
Emekliye çıkacak olan 8 personelin kıdem tazminatları, emekli ikramiyeleri,
sosyal sigorta, ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarının ödenebilmesi için
borçlanma yapılması konusu belediye meclisinin gündemine getirilmiştir.
Konu ile ilgili toplantıya katılan meclis üyeleri yapılacak olan borçlanma için
olumlu görüş vermiş ve yapılacak olan borçlanma miktarının mevcut
borçlanabilme miktarı olan 1 yıllık devlet katkısı kadar borç stoku sınırına kadar
olan miktarda olmasına karar vermiştir. Şu anda mevcut olan Vakıflar

bankasındaki borçların + Yakın Doğu Bankası’ndaki o/d. miktarının üzerinde
kalan 1 yıllık devlet katkısına kadar olan miktar kadar borçlanılabilmesine karar
verilmiştir.
Borçlanma Miktarı=(1 yıllık devlet katkısı-(Vakıflar Bankasındaki senetli
borçlar + Yakın Doğu Bankası’ndaki over draf miktarı)) olarak formüle
edilmiştir. Borçlanmanın 10 yıl vadeli olmasına karar verilmiştir.

03.06.2016

Lefke-Güzelyurt duble yol üzerindeki arazilerde sorunlu olan güzergah konusu
Belediye Meclisinin gündemine getirilmiştir. Özellikle Ertay Paşa’nın ağılı ile
ilgili sorun Belediye Başkanı tarafından meclisin bilgisine getirilmiştir. Konu ile
ilgili gerek Ulaştırma Bakanlığı gerekse Karayolları Daireleri tarafından
konunun çözümü için belediye idaresinden yardım talep edildiğini ağılların yıkımı
için Belediyenin yasal işlem başlatmasını talep ettiklerini belirtmiştir. Konu ile
ilgili belediyenin nasıl bir yöntem izleyeceği konusu Belediye Meclisi tarafından
görüşülmüş Meclis Üyeleri konu ile ilgili görüşlerini belirttikten sonra konu ile
ilgili Lefke Belediyesi’nin herhangi bir ilgisi olmadığı, dolayısıyla konunun
muhatabı da olunamayacağı bu nedenle ilgili kişilerle ilgili herhangi bir yasal
işlemin Belediye tarafından yapılmaması, konunun muhatabı olan Ulaştırma
Bakanlığı ve Karayolları Dairesi tarafından çözülmesi kararı alınmıştır.

04.06.2016

“Lefke Avrupa Üniversitesi - Yedidalga Bağlantı Yolu Projesi” (LFK 15-13
) ile ilgili onay Yardım heyeti tarafından verilmiştir. Sözkonusu proje ile ilgili
ihaleye çıkılmasına ve uygulama projesinin uygulanmasına ihale sonrası hemen
başlanmasına karar verilmiştir.
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