
 شوراي اسالمي شهر بجنورددوره ششم  51/7/5011مورخ  51صورتجلسه رسمي شماره 

روز  01011سهاع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی  

 . گردیدشورا تشکیل  ه ایشدر محل سالن  01/7/0011مورخ  دوشنب 

تبریه  هتته  ریهروی    ضه ن   جلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا

ب  حاضرین و مه ان جلس ، سرهنگ بازرشست  آقای سید مح د هاش ی معاور  اسبق  خیر مقدم ارتظامی و

اجت اعی ارتظامی خراسان ش الی و ر اینده محترم کهارون بازرشسهتنان ریهروی ارتظهامی خراسهان شه الی       

  ر ودرد.دستور جلس  را قرائ  

از تجربیهات و پتارسهیل ههای ارمارهدهان      در ادام  مه ان جلس  پیشنهاداتی را درخصوص استتاده

 بازرشست  در زمین  های مختلف جه  ارتقاء مدیری  شهری ب  جلس  ارائ  ر ودرد. 

، هر کدام از اعضهای محتهرم شهورا ب هور     و بررام  ها توسط میه اران اوق الذکرگزارش ارائ  پس از 

و پیشهنهادات و راهکارههایی را در    پرداخته   شهر بجنوردجداگار  ب  رق   رظرات خود درخصوص مشکالت 

 بیان ر ودرد.جه  بهبود وضعی  موجود 

دستور جلس  را قرائ  و پس از بررسهی   ،در رهای  رییس شورا پس از ج ع بندی موارد م رح شده

 و تبادل رظر تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید0

درخواس  صدور مجوز مبنی بر  درخصوص یشهردار 10/10/0011مورخ  07170/01/0011رام  ش اره  -0

هزین  کرد اجرای بررام  های ارهننی، اجت اعی و ورزشی از سوی سهازمان ارهننهی و اجت هاعی به  مبله       

صورتجلس  ش اره  0ریال در جلس  م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر و ب  استناد بند  111/111/011

 گذاری با درخواس  مذکور اعالم موااق  ر ود. ک یسیون بررام ، بودج  و سرمای  1/7/0011مورخ  0

درخصهوص اصهالح بودجه  کشهتارگاه در      یشهردار 20/10/0011مورخ  00010/01/0011رام  ش اره  -2

 1/7/0011مهورخ   0صورتجلسه  شه اره    2شورا پس از بررسی و تبادل رظر و ب  اسهتناد بنهد    ،جلس  م رح

 رخواس  مذکور طبق جدول ذیل اعالم موااق  ر ود.ک یسیون بررام ، بودج  و سرمای  گذاری با د

 

 بودجه اصالحي ملبغ افزایش مبلغ کاهش اعتبار مصوب عنوان بودجه کد بودجه

 111/111/010 1 111/111/00 111/111/001 واگذاری خدمات شهری 021217

 1 1 111/111/01 111/111/01 پروژه ایجاد اضای سبز مسیر گلستان شهر 21012111

21012110 
پروژه احداث تصتی  خار  ااضالب در 

 پارک باباامان و بش قارداش
111/111/01 111/111/01 1 1 

21010110 
پروژه حتظ و رنهداری و توسع  و تک یل 

 کشتارگاه صنعتی
111/111/7 1 111/111/10 111/111/01 

 111/011/577 111/111/01 111/111/01 111/011/577 جمع کل



آمهوزش و پهرورش درخصهوص ررخنامه        یریمهد  27/10/0011مهورخ   710000701/07شه اره  رام   -1

، شورا پس از بررسی و تبادل رظر در جلس  م رح 0010-0011شهری برای سال تحصیلی  مدارس سیسرو

بها   ک یسهیون ع هران، مع هاری و شهرسهازی     0/7/0011مهورخ   0صورتجلسه  شه اره    0و ب  استناد بنهد  

 طبق جدول پیوس  اعالم موااق  ر ود.درخواس  مذکور 

هکتاری شهرک  7شهرداری درخصوص رامنذاری پارک  0/7/0011مورخ  07022/01/0011رام  ش اره  -0

مهورخ   0شه اره  صورتجلسه    0بند ارهننیان در جلس  م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر و ب  استناد 

 شهرداری با رام پارک ارهننیان، اعالم موااق  ر ود.ب  یکی از پیشنهادهای  شورای رامنذاری 7/7/0011

با عنای  ب  رظر اعضای محترم شورای رامنهذاری درخصهوص عضهوی  ریاسه  محتهرم اداره زیباسهازی        -0

شهرداری جه  شرک  در جلسات شورای رامنذاری در جلس  م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر و به   

بها درخواسه  مهذکور اعهالم موااقه        شورای رامنذاری 7/7/0011رخ مو 0صورتجلس  ش اره  7بند استناد 

 ر ود.

درخصهوص   ک یسهیون ارهننهی و اجت هاعی    0/7/0011مهورخ   7صورتجلس  شه اره   1با عنای  ب  بند  -0

ق ع  ای در آرامستان جاوید مبنی بر ارج رهادن ب  مقام ایثارگری یاران شههدا و رزمنهدگان داها     تخصیص 

م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر با کلیات موضو  موااق  و مقهرر ر هود تها ق عه      مقدس، در جلس  

 مذکور در محل امامزاده سید عباس ) ( )معصوم زاده( اختصاص یابد.

شهرداری درخصهوص تتهاهن رامه  ه کهاری در اجهرای       0/0/0011مورخ  11071/01/0011رام  ش اره  -7

دبیهر محتهرم    07/02/11مهورخ   11/ش/20/071به  مصهوب  شه اره     پروژه اقدام ملی تأمین مسکن با توج 

صورتجلس   0بند شورای دستناه های رظارتی در جلس  م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر و ب  استناد 

 با درخواس  شهرداری اعالم موااق  ر ود. ک یسیون حقوقی، رظارت و پینیری 00/0/0011مورخ  2ش اره 

شهرداری درخصوص الیحه  معاایه  کهارون پهرورش      01/0/0011مورخ  00001/01/0011رام  ش اره  -7

اکری کودکان از پرداخ  هزین  و عوارضات ساخت ان واقع در خیابان هجرت و با توج  ب  اینک  کارون مبل  

ب  شهرداری بدهکار می باشد و در سامار  س اد ریز ثبه    011ریال باب  ک یسیون ماده  117/701/701/0

مهورخ   2صورتجلسه  شه اره    0بنهد  یده، در جلس  م رح، شورا پس از بررسی و تبادل رظر و ب  استناد گرد

، مقرر شد در صورت پرداخ  بدهی و درخواس  جدیهد از  ک یسیون حقوقی، رظارت و پینیری 00/0/0011

 شهرداری باب  توسع  بنا با رعای  کلی  قوارین و مقررات اعالم موااق  ر ود. 

 با ذکر صلوات بر پیامبر عظین الشان اسالم خات   یاا . 00ساع  جلس  

 


