12/08/2015
Lefke Belediye Meclisi’nin 12/08/2015 tarih, Çarşamba gün saat 20:00’da İdari Bina’da yapmış
olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Katılmayanlar

1.Aziz Kaya

1.Uğur Solyalı

Belediye Başkanı

Üye

2.Mazlum Mercan

Üye

2.Naciye Özesat

Üye

3.Gürsel Sekmen

Üye

3.Hüseyin Şener

Asbaşkan

4.Rahme Öğütveren

Üye

4.Arif Kızılgök

5.Meftüne Hocalı

Üye

6.Gazi Güney

Üye

7.Hasan Leyla İçer

Üye

Üye

Toplantı tanzimi ile görevli: Haluk Giray Müdür V.
Alınan kararlar:
01.13.2015

“Yaz Okulu Projesi” meclis kararı. (Ek1)

02.13.2015

“Cengiz Topel Anıtı Müzesi” projesi meclis kararı. (Ek2)

03.13.2015

2015 projelerinden olan “Asfalt Yol Yapımı” ile ilgili Belediye İdaresi’nin hazırlamış
olduğu dosya belediye başkanı tarafından meclise aktarılmıştır. Keşif bedelleri ile
birlikte sunulan liste üzerinde çalışmaların devam edeceği başkan tarafından belirtilmiştir.
Dosyanın hazırlanması ile birlikte uygulama çalışmaları için yine meclisin gündemine
getirilip onay alındıktan sonra uygulamanın yapılacağı belirtilmiştir. (Ek3)

04.13.2015

Yedidalga Halk Plajı 06.06.2015 – 11.08.2015 dönemi gelir gider hesapları belediye

başkanı tarafından meclisin bilgisine getirilmiştir. (Ek4)

05.13.2015

Oyun Park İhalesi belediye meclisinin gündemine getirilmiş 2 firmanın ihale için teklif
verdiği başkan tarafından meclise aktarılmıştır. Yapılan değerlendirmelerden sonra
parkların tamiri ve Lefke Merkez’de kurulacak yeni bir oyun parkı kurulması ile ilgili
tekliflerden “ Özkan Paralik İşl. Ltd.” nin teklif (tamirat ve yeni park kurumu) belediye
meclisi tarafından kabul edilmiştir.158.520. TL’lik teklif için sözleşme yapılıp
uygulamaya geçilmesine karar verilmiştir. (Ek5)

06.13.2015

Haziran ve Temmuz aylarına ait gelir gider hesapları belediye başkanı tarafından meclise
aktarılmıştır. (Ek 6 – Ek 7)

07.13.2015

2015 Mali Yılı 4. Aktarma Talebi belediye başkanı tarafından meclise sunulmuş ve
oybirliğiyle kabul edilmiştir. (Ek 8)

08.13.2015

T.C. Yardım Heyeti tarafından finanse edilen belediye binasının tamiri projesi
çerçevesinde Os-Ha Ltd ‘nin teklifi belediye meclisi tarafından kabul edilmiştir.
245.000 TL. ( KDV Dahil) teklif için sözleşme imzalanıp uygulamaya başlatılmasına
karar verilmiştir. (Ek 9)

09.13.2015

AB Projelerinden olan Vasıf Palas binasının restorasyonu ve Acendu Çeşmesi’nin
restorasyonu ile ilgili mimari projelerin çizimi Birgül Beyatlı (mimar)’ ya ihale edilmiştir.
İlgili mimar ile teklif ettiği 950 E (Euro) teklif belediye meclisi tarafından kabul
edilmiştir.

10.13.2015

Lefke Belediye Meclisi, KKTC Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İşletmesi (BESKİ)
Ltd. ismi ile KKTC’de fasıl 113 Şirketler Yasası altında kurulması tasarlanan şirketin
hisselerinden hisse almasına ve kurulacak şirketin Ana Sözleşme ve Tüzüğünü, Lefke
Belediyesi adına imzalamasına ve kurulmasına yönelik gerekli imzaları koymasına,
Belediye Başkanı Sn. Aziz Kaya’yı yetkili kıldığına karar vermiştir.

11.13.2015

3 aylık geçici işçi olarak geçici işçi olarak çalışma sürelerini (3 ay) dolduran
personellerin kadrolanmaları konusu başkan tarafından meclisin gündemine getirilmiştir.
Rasıh Ergel, Ufuk Özadalı, Doğuş Yücedağ, Murat Kadan, Arif Küçük’ün 3 ay geçici
çalışma sürelerinin dolduğu ve meclisin bir karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. Bazı
meclis üyelerinin konu ile ilgili olumsuz görüş belirtmelerinden sonra konu Belediye
Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur. Üye Mazlum Mercan üyelerin tamamen
olmaması nedeniyle böyle bir kararın ve sorumluluğun alınamayacağını iddia etmiştir.
Belediye Başkanı ve diğer meclis üyeleri de üye Mazlum Mercan’ın önerisine olumlu

bakarak sözkonusu 5 personelin durumlarının bir sonraki toplantıda görüşülmesine
karar verilmiştir.

12.13.2015

80-38-0020-01 nolu abonenin (Latife Demirezen) dilekçesi belediye meclisi
tarafından kabul edilmiştir. İlgili hesapta gerekli düzeltmelerin başkanın incelemesi
sonucu yapılması için belediye başkanına yetki verilmiştir.

13.13.2015

Sn. Nil Cebeci’nin dilekçesi belediye meclisi tarafından kabul edilmiş ve gerekli
düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

14.13.2015

Sn. Beria Öztel’in dilekçesi belediye meclisi tarafından reddedilmiştir.

15.13.2015

80-10-10-nolu abonenin dilekçesi belediye meclisi tarafından kabul edilmiş ve belediye
başkanına gerekli incelemeleri yaptıktan sonra abone hesabında gerekli düzeltmeleri
yapması konusunda yetki vermiştir.

16.13.2015

Mehmet Bayram’ın “Akar Bayram” adına olan abonelik ile ilgili dilekçesi meclisçe
kabul edilmiş ve gerekli incelemelerin yapıldıktan sonra haklı bulunduğu taktirde gerekli
düzeltmelerin yapılması için belediye başkanına yetki vermiştir.

Aziz KAYA
……………………..
Lefke Belediye Başkanı
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