Tarih:24.11.2016

Lefke Belediye Meclisi’nin 24.11.2016 tarih Perşembe gün saat 20:00’de İdari Bina’da yapmış
olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
Katılmayanlar:
1. Aziz Kaya
Belediye Başkanı

Toplantıya
1. Hüseyin Şener

As

Başkan
2. Meftune Hocalı

Üye

2. Gürsel Sekmen

Üye

3. Hasan Leyla İçer
4. Uğur Solyalı
5. Arif Kızılgök

Üye
Üye
Üye

3. Naciye Özesat
Üye
4. Rahme Öğütveren Üye
5. Gazi Güney
Üye
6. Mazlum Mercan

Üye

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

01.16.2016

2017 MALİ YIL
BÜTÇESİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ

Belediye Başkanı saat 19:30’da toplantının açıldığını belirtmiştir. Toplantı
yeter sayısı olmamasına rağmen bu toplantının 22.11.2016 tarihinde ertelenen
toplantının devamı olması nedeniyle Belediyeler Yasasının 40. Maddesi
gereğince toplantı yeter sayısı 2/5 kuralına göre toplantının açılabileceğini
belirtmiş ve belirlenen gündemle meclisin çalışmaya başlayabileceğini
açıklamıştır.
Gündemin ilk maddesi olan 2017 Mali Yılı Taslak Bütçesinin görüşülmeye
başlamasıyla toplantı açılmıştır.
Bütçe komisyonunun geçtiğimiz hafta içinde yaptığı toplantı sonucunda
20.037.800.-TL gelir ve 20.37.800.-TL gider olarak düzenlediği taslak
bütçe meclisin gündemine getirilmiş, Meclis Üyeleri tarafından tartışılmış ve
Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Taslak Bütçe 2017 20.037.800.-TL

gelir ve 20.037.800.-TL gider olarak Belediye Meclisi tarafından
onaylanmıştır.

02.16.2016
LFK-13-06
BELEDİYE BİNA
RESTORASYON
PROJESİ

T.C. Yardım Heyeti tarafından finanse edilen LFK 13-06 Belediye Binası
Restorasyonu Projesinde 12.08.2015 tarih ve 08.13.2015sayılı belediye
meclis kararı ile ihalenin Os-Ha Ltd. ye teklif etmiş olduğu 245.000.-TL ile
verilmesine karar verilmişti. Ancak projenin devamı sırasında teklifin dışında
bazı işlerin ortaya çıkması nedeniyle projede öngörülmeyen bazı ilavelerin
yapılması zaruri olmuştur. Belediye Pazarının çatısının demirinde
öngörülmeyen kiremit altı 9 mm OSB sunta döşenmesi ve üzerine de halı tipi
izolasyon yapılması ve levazım ambarı çatısındaki küçük aydınlatma çatısının
tamir edilemeyecek kadar kötü olması nedeniyle yeniden inşa edilmesi
gerekmiştir.
Yeni ek işler ise Belediye Pazarı çatısının (770 m2) 9mm OSB sunta ile ve
halı tipi izolasyon ile toplanması (müteahhidin teklifi 770m2 x 63 TL/m2 x
%10 KDV : 53.361.TL) ve levazım ambarının yavru çatısının yeniden
yapılmasıydı. (Müteahhidin teklifi 15.270 x %10 KDV = 16.797.-TL)
Belediye Meclisi, Belediye İdaresinin talep etmiş olduğu ek işleri onaylamıştır.
Buna göre müteahhit Os-Ha ile ek işler için 70.158.-TL (KDV dahil) ek
sözleşme yapılmasına ve ek sözleşmeye uygun olarak da ek teminatların
alınarak projenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

03.16.2016

Geçtiğimiz toplantıda 14.11.16 tarih ve 05.14.2016 sayılı karar ile LFK
14-06 Asfalt Yol Yapımı Projesinin LFK 15-05 Asfalt Yol Yapımı Projesi
müteahhidi S. Köroğlu Constructıon Ltd.ye aynı fiyatlarla verilmesi kararı
alınmıştı.
Firma ile yapılan görüşmede LFK 15-05 teklif fiyatları ile LFK 14-06
projesini de yapmayı taahhüt etmiş ve 282.841.88 TL keşif bedeli olan lfk
14-06 Projesini 280.018.10 TL’ye yapmaya taahhüt etmiştir.
Keşifte öngörülmeyen 6 adet kasis yapımı, yağmur suyu drenajları için
temizleme bacaları (8 adet 60x60) döküm ızgara teklife dahil olarak
verilmiştir.
Belediye Meclisi S. Köroğlu Constructıon Ltd.’nin vermiş olduğu
280.180.10 TL’lik teklifini kabul etmiş ve sözleşme yapıp gerekli teminatların
alınmasından sonra ihalenin uygulanmasına karar verilmiştir.

04.16.2016

Lefke Belediyesi’ne bağlı Cengizköy’de Varaka/Harita:XIX/59 E1-E2 60
W1-W2 Blok C olan ve mülkiyeti K.K.T.C. devlet malı olan arazide
gayrıresmi yol olarak kullanılan yolun resmi yola dönüştürülmesi için gerekli
işlemlerin İçişleri Bakanlığı nezdinde başlatılmasına karar verilmiştir.

05.16.2016

Cemaliye İsanın kendisine çıkarılan 7.2.25 kendisine çıkarılan meslek vergileri
ile ilgili dilekçesi Meclisin gündemine getirilmiş ve ilgili şahsın herhangi bir geliri

olmaması nedeniyle bugüne kadar çıkan tüm meslek vergilerinin silinmesine
karar verilmiştir.

06.16.2016

4-14-298-00 nolu su abonesi Bay Aydın Ağdelen’in dilekçesi Belediye
Meclisi’nde görüşülmüş ve 2014 yılından beridir hiç aktif olmayan bu
abonenin şu anda 1747.41 TL’lik borcun 1389.TL’sinin faizlerle oluştuğu
belirlenmiştir.
Yapılan incelemelerden sonra abonenin 2004 yılından beri kapalı olduğu
belirlenmiştir. Meclis ilgili abonenin anaborcunun üzerine gelen tüm ceza ve
faizlerin silinmesine karar vermiştir.
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