
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 77/17/99مورخ  071صورتجلسه رسمي شماره 

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

شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجیند آاناز و سن       جلساتدر محل سالن  72/12/99

دسنتور جلسنه را قرا نت و پن  از      ،شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و گرامیداشت ایام هفته ریاست

 بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

شهرداری درخصوص افزایش اعتبنار، بنا عناینت بنه ضنرورت       71/2/99مور   25362/01/0399نامه شماره  -0

در موضوع و همچنین رفع مشکالت موجود در کشتارگاه صنعتی،  4ی شماره بهسازی و توسعه ایستگاه آتش نشان

 74/2/99منور    050صورتجلسنه شنماره    7و تبادل نظنر و بنه اسنتناد بنند      پ  از بررسی شوراجلسه مطرح، 

جدول ذیل اعالم موافقنت   بشرحبا درخواست افزایش اعتبار شهرداری  کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 نمود.

 عنوان رديف بودجه رديف بودجه
مبلغ بودجه 

 مصوب
 مبلغ افزايش مبلغ كاهش

 -مبلغ بودجه اصالحي 
 ارقام به هزار ريال

 111/611/5 1 111/111/3 111/611/9 رفت و روب شهری( )خدمت -واگذاری خدمات شهری 071712

71610110 
پروژه حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل 

 کشتارگاه صنعتی
111/111/6 1 111/111/3 111/111/8 

 111/211 مرکزی 4و 3  پروژه بهسازی ایستگاه آتش نشانی 31710114
 

111/111/0 111/211/0 

31710116 
پروژه احداث مرکز کنترل عملیات در ایستگاه 

 مرکزی  آتش نشانی
111/111/0 111/111/0 

 
1 

 111/711/05 111/111/4 111/111/4 111/711/05 جمع کل

 شهرداری درخصوص بخشودگی آبونمنان تاکسنیهای همگنانی    05/2/99مور  26541/01/0399شماره  نامه -7

 بنه مبلنغ   )جمعنا  دسنتگاه   592تاکسنی بنه تعنداد    یکدسنتگاه  ریال بنه ازا  هنر    111/961به مبلغ ( اکسی)پالک ت

ی لزوم رعایت پروتکل با توجه به کاهش درآمد رانندگان به علت شیوع ویروس کرونا و از طرف ،ریال( 111/746/55

پ  از  شورادر جلسه مطرح، موضوع ، )کاهش تعداد مسافر از چهار نفر به سه نفر در هر سروی (های بهداشتی 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  74/2/99مور   050صورتجلسه شماره  4و تبادل نظر و به استناد بند  بررسی

 داری اعالم موافقت نمود.واست شهربا درخو شرایط خاص اقتصادی  گذاری

 21شهرداری درخصوص فروش یک قطعه زمین به مسناحت   70/2/99مور   25204/01/0399نامه شماره  -3

بخشی از هزینه اجرای  جهتمتری شهدا جنب ساختمان شهید آوینی  37متر مربع واقع در تقاطع بلوار دولت با 

در موضوع ، مذکور انجام می گیرد فاز اول باغ موزه درکت شهرداری مشار با که پروژه باغ موزه دفاع مقدسها در 

 74/2/99منور    050صورتجلسنه شنماره    00و تبادل نظر و بنه اسنتناد بنند     پ  از بررسی شوراجلسه مطرح، 

مشروط به طی نمودن فرایند قنانونی و رعاینت    با درخواست شهرداری کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 ه مالی شهرداریها اعالم موافقت نمود.آیین نام



 

شهرداری درخصوص پرداخت هزینه و صنورت وضنعیت لکنه     06/2/99مور   26067/01/0399نامه شماره  -4

ریال می باشد که از محل دیون عمنران پرداخنت    991/086/869/0به مبلغ  93گیری پیمانکار آسفالت در سال 

منور    22صورتجلسه شماره  6ررسی و تبادل نظر و به استناد بند گردد ، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از ب

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، با درخواست شهرداری با رعایت قوانین مربوطنه و آینین نامنه     77/2/99

 مالی شهرداری اعالم موافقت نمود.

 5/2/99 منور   تنوافقی  صورتجلسنه شنهرداری درخصنوص    73/2/99منور    22475/01/0399نامه شنماره   -6

بنا کند نوسنازی     045/076پنالک ببتنی   مالنک ملنک    وراث مرحنوم علنی اصنعر عزینزی    و  شنهرداری  فیمابین

درخواسنت تعینین تکلین     مبنی بر متری جدید دانشگاه آزاد، کوچه سبحان  47در واقع  17000142010511

طنی شندن   بنا توجنه بنه    و جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر موضوع در  خسارت بابت سهم مشاع،

 5/2/99)صورتجلسنه تنوافقی منور     اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق منذکور   ضرورت انجام شده وفرایند 

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

 .خواهد بود

شنهرداری درخصنوص آینین نامنه نظنام پنذیرش و بررسنی         70/6/99منور    62154/01/0399نامه شماره  -5

پیشنهادهای شهرداری بجنورد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر و به اسنتناد بخشننامه   

ابالای سازمان مندیریت و برنامنه رینزی ضنمن اعنالم موافقنت بنا         74/01/0380مور   096941/0911شماره 

ست شهرداری، آقای ابراهیم امانی به عنوان نماینده شورا در جلسات نظام پذیرش انتخناب و معرفنی منی    درخوا

 گردند.

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

وبه بنه تیییند اعضنای محتنرم شنورای اسنالمی شنهر        بند مص 5 )این صورتجلسه در قالبدستگاه های ذینفع الزم االجراست. 

 رسید(.
  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شین اسالم خاتمه یافت. 04:11جلسه ساعت   

 


