
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 80/80/99مورخ  511صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشننبه منور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت  

سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجیند آاناز و سن      در محل  10/10/99

ریی  شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته )تبریک والدت امام رضا )ع( و هفتنه  

 ذ گردید:قوه قضاییه(، دستور جلسه را قرائت و پ  از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخا

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثنارگرا  شهرسنتا  بجننورد     00/4/99مور   0014/99/41101نامه شماره  -0

درخصوص نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید معظم داود حسین زاده واقع در بلوار گلستا ، گلسنتا   

صورتجلسه  0سی و تبادل نظر و به استناد بند بنام آ  شهید بزرگوار موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از برر 7

 شورای نامگذاری با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود. 0/0/99مور  

اداره محترم بنیاد شهید و امور ایثارگرا  شهرسنتا  بجننورد    0/9/90مور   04000/90/41101نامه شماره  -0

کهندل واقع در خیابا  نادر، کوچه گل رعنا درخصوص نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید معظم میثم 

صورتجلسنه منور     0بنام آ  شهید بزرگوار در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و به اسنتناد بنند   

شورای نامگذاری با درخواست مذکور مبنی بر تغییر نام کوچه از گنل رعننا بننام شنهید بزرگنوار اعنالم        0/0/99

 موافقت نمود.

شهرداری درخصوص نامگذاری پارک شهربازی موضنوع در جلسنه    4/1/90مور   11004/01/90اره نامه شم -4

شنورای نامگنذاری بنا     0/0/99صورتجلسنه منور     4مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و بنه اسنتناد بنند    

 نامگذاری پارک شهربازی بنام پارک شهروند اعالم موافقت نمود.

شهرداری درخصوص افزایش مبلغ حق نهار پرسنل آتش نشنانی   03/4/99ور  م 41103/01/99نامه شماره  -0

موضوع در جلسه مطنرح، شنورا    99ریال در قالب بودجه مصوب سال  111/111/4ریال به  111/311/0از مبلغ 

کمیسیو  برنامه، بودجنه و   7/0/99مور   031صورتجلسه شماره  0پ  از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 یه گذاری، با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.سرما

شنهرداری بنا    شهرداری درخصوص تمدید قرارداد پل عابر پیناده  03/4/99مور   41399/00/99نامه شماره  -3

صورتجلسنه شنماره    4انجمن ام اس موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و به اسنتناد بنند   

و  برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به شرایط خاص انجمن با تمدید قرارداد کمیسی 7/0/99مور   031

 پل عابر پیاده شهرداری با انجمن ام اس اعالم موافقت نمود.

شهرداری درخصوص درخواست مهلت تا پاینا  منرداد مناه جهنت      7/0/99مور   43904/01/99نامه شماره  -1

مالک موظف است ظرف مدت سه ماه پن   »با موضوع  90ض محلی سال دفترچه عوار 0تعرفه شماره  3تبصره 

از واریز وجه نسبت به ارائه نقشه تایید شده و دریافت پروانه اقدام نماید در ایر اینصورت مشمول پرداخنت مابنه   

برای پرداختی های دهه مبارک فجر بنا توجنه بنه تعطیلنی ادارات موضنوع در      « التفاوت عوارض پذیره می گردد

 7/0/99منور    031صورتجلسنه شنماره    1ه مطرح، شورا پ  از بررسنی و تبنادل نظنر و بنه اسنتناد بنند       جلس



کمیسیو  برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و با توجه به شرایط کنونی جامعه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 

 حفظ سالمت شهروندا  با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آ  برای شهرداری و کلیه  91* رعایت ماده 

بنند مصنوبه بنه تدییند اعضنای محتنرم شنورای         ...دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب 

 اسالمی شهر رسید(.

 د  اسالم خاتمه یافت. با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم ش 00:11جلسه ساعت   
 

 


