
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 81/70/99مورخ  861صورتجلسه رسمي شماره 

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

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجیند آاناز و سن       01/10/99

شورا آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسنه را   ریاست

 قرائت و پ  از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

قنرارداد ممین ی    %72شهرداری درخصوص کنارکرد منازاد بنر     0/0/99مور   07107/01/0199نامه شماره  -0

ریال در جلسنه مطنرح، شنورا     111/792/644سطح شهر توسط شرکت محیا پرداز ی د به مبلغ امالک و اصناف 

کمیسیون برنامه، بودجه و  07/0/99مور   041صورتجلسه شماره  0پ  از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.

شهرداری درخصوص صورتجلسه م ایده فروش یک باب مغنازه   0/0/99ر  مو 07607/01/0199نامه شماره  -7

 041صورتجلسه شماره  1بند واقع در خیابان وداد در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و به استناد 

با توجه به طنی شندن فراینند قنانونی بنا درخواسنت        کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری 07/0/99مور  

 اری اعالم موافقت نمود.شهرد

ردین  عننوان    72شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه در  10/10/99مور   01971/01/0199نامه شماره  -1

پروژه پیشنهاد کاهش و اف ایش را دارند و از طرفی با توجه به اینکه بخشی از آسفالت معابر سطح شهر نامناسن   

 041صورتجلسنه شنماره    2بند ی و تبادل نظر و به استناد می باشد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررس

با درخواست مبنی بر اصالحیه بودجه شنهرداری برابنر    کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری 07/0/99مور  

 اعالم موافقت نمود.)کاهش و اف ایش( ردی  عنوان پروژه  72جدول پیوستی در 

آینین   06شهرداری درخصوص صورتجلسنه کمیسنیون مناده     11/4/99مور   01001/01/0199نامه شماره  -6

نامه معامالت  شهرداری درخصوص ترک تشریفات اجاره سیمی تریلر با شرکت حمل و نقل بنین المللنی خلنی     

فارس برای انتقال پسماند شهر بجنورد به محل دفن گاه جدید در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر 

بنا   کمیسنیون برنامنه، بودجنه و سنرمایه گنذاری      07/0/99منور    041صورتجلسه شنماره   01بند و به استناد 

 درخواست شهرداری با رعایت قوانین مربوطه اعالم موافقت نمود.

اداره محتنرم ورزش و جواننان شهرسنتان بجننورد درخصنوص       01/0/99/ص مور  76001/777نامه شماره  -2

میرا نامدار جهت صعود به دیواره علم کوه و دیواره پاتخت بعنوان مساعدت و همکاری جهت اع ام سرکار خانم س

تنها بانو در این رشته در شهر بجنورد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

میلیننون تومننان  1کمیسننیون ورزش و جوانننان، بننا پرداخننت مبلننغ  07/0/99مننور   91صورتجلسننه شننماره  2

 ریال( از محل اعتبارات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اعالم موافقت نمود. 111/111/11)

 فیمابین 0/4/97مور   توافقی شهرداری درخصوص صورتجلسه 9/0/99مور   01004/01/0199نامه شماره  -4

-0177-0171-11با کد نوسنازی   1627/066/049/7شهرداری و آقای حسین رحمانی مالک ملک پالک ثبتی 

مبنی بر درخواست  79متری شهدا، خیابان معراج، خیابان ستارخان )سیرجانیان( پالک  17واقع در خیابان  0-0



متری جنوب، موضوع در جلسنه مطنرح، شنورا پن  از بررسنی و       71تعیین تکلی  درخصوص مشرفیت به گذر 

تفصیلی و بازگشایی معنابر بنا توافن     تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافن  از  پیوسنت(   0/4/97)صورتجلسه توافقی مور  مذکور 

 تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

 72/7/99منور    تنوافقی  شنهرداری درخصنوص صورتجلسنه    0/0/99منور    07622/01/0199نامه شنماره   -0

-11بنا کند نوسنازی     6477/97/049/7شهرداری و آقای سید احسان وکیلی مالک ملک پنالک ثبتنی    فیمابین

متری شهدا، نبش کوچه شهید توکلی زاده مبنی بر تقاضای واگذاری  17واقع در خیابان  0100-0116-01-10

ی و تبادل نظر و با توجه به طنی شندن   مترمربع اضافه ارض، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررس 4مقدار 

 72/7/99)صورتجلسنه تنوافقی منور     فرایند انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور 

با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این تواف  از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبنر  پیوسنت(  

 خواهد بود.

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه  91ایت ماده * رع

بند مصوبه به تأیید اعضنای محتنرم شنورای اسنالمی شنهر       00)این صورتجلسه در قال  دستگاه های ذینفع الزم االجراست. 

 رسید(.
 الم خاتمه یافت.با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اس 06:11جلسه ساعت   



 


