Tarih:21.04.2016

Lefke Belediye Meclisi’nin 21.04.2015 tarih Perşembe gün saat 20:00’de İdari Bina’da yapmış
olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
Katılmayanlar:
1. Aziz Kaya
2. Hüseyin Şener
3. Gürsel Sekmen
4. Hasan Leyla İçer
5. Uğur Solyalı
6. Rahme Öğütveren
7. Naciye Özesat
8. Gazi Güney
9. Mazlum Mercan
10. Arif Kızılgök
11. Meftune Hocalı

Toplantıya
Belediye Başkanı
As Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

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

01.02.2016

Gündemin ilk maddesi olan Aralık 2015, Ocak-Şubat-Mart 2016 dönemleri aylık
gelir gider çizelgeleri Belediye Başkanı tarafından meclisin bilgisine getirilmiştir.
Belediye Başkanı ilgili dönemlere ait gelir ve giderler hakkında meclis üyelerinin
sormak istediği bir şey olup olmadığını sormuştur. Meclis üyelerinin ilgili
dönemler için konuların çok olması nedeniyle yeterince inceleme fırsatı
bulamadıklarını belirterek mümkünse bu tür raporların 3-4 gün öncesinden
ellerine ulaştırılmasının daha sağlıklı bir görüş bildirmelerine neden olacağını
belirtmişlerdir.
Asbaşkan Hüseyin Şener özellikle su gelirlerinde beklenen tahsilatın
toplanamadığı, her geçen gün bakiyelerin arttığını belirterek belediyenin
gelirlerinden mahrum kaldığını belirtmiştir.
Üye Meftüne Hocalı da borçlu sayaçlar için akıllı sayaç takılması ve günlük
cari su tahsilatlarının yapılmasının bile belediyenin gelirlerinin günlük olarak
toplanabileceğini belirtmiştir.
Yapılan tartışmalardan sonra önümüzdeki günlerde sadece bu konu ile bir
toplantı yapılmasını ve bakiye alacakları için bir yöntem geliştirilmesinin
sağlanabileceğini belirtmişlerdir.
2016 Mali yılı Bütçe gider kalemleri arasında aktarma talebi başkan tarafından

02.02.2016

meclisin bilgisine getirilmiş ve ;
1-03.7.1.07 Sayaç alımlar kaleminden
90.000
1-03.2.4.01 Yiyecek alımları kalemine
10.000
1-03.4.2.90 Diğer yasal giderler kalemine
60.000
1-06.5.2.01 İnşaat malzemesi giderleri kalemine 20.000
Yukarıda belirtilen aktarımların yapılması belediye meclisi tarafından oybirliğiyle
kabul edilmiştir.

03.02.2016

Asbaşkan Hüseyin Şener sürekli memur maaşlarının Aralık, Ocak, Şubat ve
Mart ayları içerisinde ödemelerdeki rakamların çok değişken olması nedenini
sormuştur. Aynı şekilde yiyecek alımı kaleminde de büyük bir rakam olduğunu
bu harcamaların nedenini sormuştur. Belediye Başkanı ise ilgili kalemlerdeki
harcamalarla ilgili detaylı bilgi verebileceğini belirtmiştir.

04.02.2016

2015 Mali yılı kesin hesapları Belediye Meclisi tarafından görüşülmüş ve oy
birliği ile kabul edilmiştir.

05.02.2016

LFK15-16 “Lefke Dağ Yolları Stabilize Yol Yapımı” için ihaleye çıkılmasına
Belediye Meclisi tarafından onay verilmiştir.

06.02.2016

Emekliye ayrılacak olan personellerin emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları,
ihtiyat sandığı ve sağlık sigorta fonlarının ödenebilmesi için borçlanma yapılması
gündeme getirilmiş ve meclis üyeleri tarafından konu tartışılmaya başlanmıştır.
Üye Gürsel Sekmen bu güne kadar iyi niyetle alınan kararlarda meclisin katkı
koymaya çalıştığını ancak meclisin sürekli olarak dışlandığı, başkanın keyfi
olarak meclise bilgi vermeden kararlar ürettiği için borçlanmaya onay
vermeyeceklerini belirtmiştir.
Tartışmaların bir sonuca ulaşmaması nedeniyle konunun bir sonraki toplantıda
yeniden görüşülmesine karar verilmiştir.

07.02.2016

LFK13-1, LFK14-1 “Bağlıköy köy merkezinin restorasyonu 1. Ve 2. Etap
projeleri kapsamında yapılan işlerle ilgili belediye başkanı tarafından meclise
bilgi verilmiştir. Proje kapsamında alçı duvar yapımı ile ilgili olarak Ali Bal ile
sözleşme yapılıp sıva işleri için 25 TL/m2 + %16 KDV kapsamında sıva
işlerinin yaptırılmasına, taş duvar yapımı ile ilgili olarak Ramazan Karademir ile
25 TL + %16 KDV (Taş duvar hakedişinde görünen yüzeyin metrekaresi +
kapak genişliği + görünen yüzeyin 1/2 ‘si), parke taş döşeme işi için Yaşar
Ermeydan ile 30 TL/m2 + % 16 KDV ve projede öngörülen ahşap işleri için de
Mahmut Durukan ile toplamda 19.000 TL’lik teklifler belediye meclisi
tarafından (KDV dahil) onaylanmıştır.

08.02.2016

Sn. Yusuf Kubilay’ın evinin karşısından başlayıp yeni yapılan çift şerit otoyola
çıkan yolun “Ziya Mehmet Haftabaşı” olarak isimlendirilmesine Belediye
Meclisi tarafından karar verilmiştir.

09.02.2016

08.06.2015 tarih ve 07.04.2015 sayılı kararı ile alınmasına karar verilen Yol
Süpürme Aracının 114.000E’ya alınmasıyla ilgili Belediye meclisine bilgi
verilmiştir.

10.02.2016

Seferihisar Belediyesi kardeş şehir olma konusunda gelen teklif Belediye
Meclisi tarafından değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kardeş Şehir olma
konusunda İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmaların da yapılıp konunun
resmileştirilmesine karar verilmiştir.

11.02.2016

Yeşilırmak köyünde yol/geçit yapımı için istimlak kararı Belediye Meclisi
tarafından prensip olarak kabul edilmiştir. Konu ile ilgili teknik çalışmaların
başlatılmasına, taraflarla görüşülmeye başlanmasına karar verilmiştir. Nihai
istimlak kararı için yeniden Meclisin onayı alınarak istimlak kararının
verilmesine karar verilmiştir.

12.02.2016

Kapatılan Kreş malzemelerinin kâr gütmeyen kuruluşlara verilmesi konusunda
olumlu karar veren Belediye Meclisi bu malzemelerin dağıtımı ile ilgili olarak
Meclis üyelerinden Sn. Meftüne Hocalı, Sn. Naciye Özesat ve Sn. Rahme
Öğütveren’e bir komite oluşturarak sözkonusu malzemeleri dağıtma konusunda
sonradan meclise bilgi vermek koşuluyla yetki vermiştir.

Aziz
Kaya

………………….
Be le diye
Başkanı

Hüse yin Şe ne r
……………………..
Asbaşkan

Naciye Öze sat
………………….
Üye

Hasan Le yla İçe r

………………….

Mazlum Me rcan

Uğur Solyalı

………………………
Üye

……………………
Üye

Rahme Öğütve re n

Arif Kızılgök

…………………….

…………………….

Üye

Gürse l Se kme n

…………………

Üye

Gazi Güne y

…………………

Me ftune Hocalı

…………………

Üye

Tel: 0392-7287-347
Tel:0392-7287-732
Fax:0392-7287-659
Fax:0392-7288-394
@mail:lefkebelediyesi1@hotmail.com

Üye

Üye

Üye

