Tarih:21.06.2016

Lefke Belediye Meclisi’nin 21.06.2016 Salı gün saat 20:00’de belediye idari binasında yapmış
olduğu toplantı tutanağıdır.
Toplantıya katılanlar:
Katılmayanlar:
1. Aziz Kaya
Üye
2. Hüseyin Şener
Üye
3. Gürsel Sekmen
4. Hasan Leyla İçer
5. Uğur Solyalı
6. Naciye Özesat
7. Mazlum Mercan
8. Arif Kızılgök
9. Meftune Hocalı

Toplantıya
Belediye Başkanı

1.Rahme Öğütveren

As Başkan

2.Gazi Güney

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

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

01.04.2016

Gündemin ilk maddesi olan Nisan ve Mayıs aylarına ait aylık gelir gider
hesapları Belediye Başkanı tarafından Meclisin bilgisine getirilmiştir. Belediye
başkanı ilgili dönemlerle ilgili sormak istedikleri bir şey olup olmadığını
sormuştur. Üye ve Asbaşkan Hüseyin Şener Nisan ayında arazi kira
gelirlerinde artışın gerekçesini sormuştur. Belediye başkanı ise İrros Gece
Kulübünün yekün olarak ödediğini bu nedenle arazi kira gelirlerinde bu artışın
olduğunu belirtmiştir. Asbaşkan H. Şener işçi maaşlarındaki aylara göre farklılık
göstermesinin nedenini sormuştur. Başkan ise tatil günlerinin hafta sonlarına
gelmesi nedeniyle ekstra bir ödenek olduğunu bu nedenle fark oluştuğunu
belirtmiştir.

02.04.2016

Gündemin ikinci maddesi olan emekliye ayrılacak olan personellerin emekli
ikramiyeleri, kıdem Tazminatları ve diğer sosyal fonların ödenmesi ile ilgili
ödeneklerin ödenebilmesi için borçlanma yapılması gerektiği Belediye Başkanı
tarafından belirtilmiştir. Belediye Meclisi kimlerin emekliye ayrılacağını sormuş
Belediye Başkanı ise 8 personelin (Mehmet Ebedi, Necmi Yürün, Cemal
Yankı, Metin Özdoğan, Cengiz Topel, Hasan Menek, Erdal Ertürk ve Mehmet
Bozkurt) emekliye ayrılacağını belirtmiştir.
Üye Mazlum Mercan borçlanılacak rakam konusunda net bir rakamın ortaya

konmadığını belirtmiş ve bu belirsizliğe nasıl bir karar verilebileceğini
anlamadığını belirtmiştir.
Borçlanma ile ilgili rakamın tek tek personel bazında ikramiye, kıdem tazminatı,
ihtiyat sandığı ve sigorta borçlarının bir dökümünün hazırlanıp meclisin
gündemine getirilmesi ve konunun meclisle yeniden görüşülmesi ve kararın
gelecek rapor ışığında yeniden görüşülmesi kararına varılmıştır.
03.04.2016

LFK 15-15 Lefke Tarım, Turizm ve El Sanatları Kooperatif binasının
restorasyonu projesi için ihaleye çıkılması kararı alınmıştır.

04.04.2016

Gürcistan’dan gelen halk oyunları ekibi için davet Belediye Meclisi tarafından
uygun bulunmuş ve ekip olarak yolluk giderlerinin (bilet, harcırah, vb.) belediye
bütçesinden ilgili kalemden karşılanmasına karar verilmiştir. 21-25 Temmuz
tarihlerinde yapılacak olan ziyaret için belediye meclis üyelerinden Bay Gürsel
Sekmen ve Uğur Solyalı, Cengiz Küçük ve Haluk Giray’ın kafilede yönetici
olarak gitmelerine karar verilmiştir.

05.04.2016

Gaziveren’deki arazi uyuşmazlığında taraf olan belediyenin mahkeme
masraflarının ödemesi konusu meclisin gündemine getirilmiş ve belediye
idaresinin hatalı bir işlemi olması nedeniyle vatandaşın (Mustafa Saltanat) bir
suçu olmadığı kanaatine varılmış ve tüm mahkeme masraflarının belediye
tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

06.04.2016

LFK 15-10 Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Altyapım Projesi ile projenin hazırlanıp
bir an önce ihaleye çıkılması kararı alınmıştır.

07.04.2016

LFK 15-07 Atölye Depo ve Araç Parkı Yapımı Projesi ile ilgili olarak ilk etapta
atölye binasının yapılması için projenin hazırlanıp bir an önce ihaleye çıkılması
kararı alınmıştır.

08.04.2016

LFK 13-03 Gençlik Merkezi Projesi’nin de bir an önce projenin tamamlanması
ve ihaleye çıkılması kararı alınmıştır. Mimar Ersan Öksüz tarafından hazırlanan
projenin tüm mimari çizimlerin hazırlanıp, teknik şartnamelerin hazırlanması,
ihale dosyasının hazırlanıp ihaleye çıkılması kararı verilmiştir.

09.04.2016

LFK 15-16 Temas hattı stabilize yol yapımı ile ilgili ihale teklifleri belediye
meclisi huzurunda açılmış
1.Teklif: Tarmac Ltd. 360.988 TL + %10 KDV
Stabilize: 11.60 TL/m3
Mekanik: 55.00 TL/m3
Büt: 88.00 TL/m
Menfez Kanat: 310.00 TL/adet
2.Teklif :Köroğlu Ltd.
469.780 TL+%10 KDV
Stabilize: 22.00 TL/m3
Mekanik: 58.00 TL/m3
Büt: 100.00 TL/m.
Menfez kanat: 400.00 TL/adet
Belediye Meclis Üyeleri konu ile ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra
Tarmac Ltd’nin 360.988 TL + %10 KDV teklifi Meclis tarafından uygun

bulunmuş ve onaylanmıştır. İlgili firma ile hemen sözleşme yapılması,
teminatların alınması ve uygulamanın başlatılmasına karar verilmiştir.

10.04.2016

Denizli’de kiralanan eski Yakamoz binasının yeni kiracı tarafından kiralandığı
ancak sözkonusu bina için ciddi tamirata girmesi nedeniyle işyerini açana kadar
kira ücretinden muaf tutulmasına karar verilmiştir.

11.04.2016

Belediye Başkanı disiplin kurulunun meclis üyelerinin belirlenmesi gerektiğini
belirtmiştir. Üye Arif Kızılgök meclis üyelerinin tam olmaması nedeniyle üye
seçiminin bir sonraki toplantıya bırakılmasını talep etmiştir. Ve diğer meclis
üyelerinin de bu görüşü desteklemesiyle üye seçimi bir sonraki toplantıya
bırakılmıştır.

12.04.2016

Yeni su projesi ile ilgili bir meclis kararı üretilmesi gerektiği Belediye Başkanı
tarafından belirtilmiştir. Şu anda sadece Doğancı köyüne geldiği ve daha sonra
da diğer yerleşim yerlerine ulaşacak su için meclisin bir karar üretmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Geçiş dönemi ile ilgili aşağıdaki karar alındı:
Mecliste yapılan tartışmalardan sonra kendi su kaynaklarımızı kullanıp sadece
eksilme durumunda ihtiyaç duyulan miktarın satın alınması yönünde karar
verilmiştir.
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