
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 50/50/99مورخ  171صورتجلسه رسمي شماره 

روز  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع       

شورا تشکیل شد، جلس  با تهالوت یاهاتی دنهد از  هالم ا         جلساتدر محل سالن  10/10/99شنب  مورخ دو

دسهتور   ،شورا ض ن خیر مقدم ب  حاضران در جلسه  و ررامیداشه  ااهام ه ته      رااس مجید یغاز و سپس 

 جلس  را قرائ  و پس از بررسی و تبادل نظر تص ی اتی بشرح ذال اتخاذ ررداد:

با عناا  ب  درخواس    یسیون ورزش و جوانان مبنی بر هزان   رد اعتبارات ورزشی بودج  شههرداری   -0

 4ین در جلس  مطرح، شورا پس از بررسهی و تبهادل نظهر و به  اسهتناد بنهد       بجنورد و نحوه دگونگی هزان  

  یسیون ورزش و جوانهان، بها خراهد اکدسهتگاه مینهی بهو  جهه          0/0/99مورخ  99صورتجلس  ش اره 

 اعالم موافق  ن ود ( )هیأتهاه کاری و در اختیار قرار دادن ین ب  جامع  ورزشی 

 9/7/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسه  شهرداری درخصوص  91/7/99مورخ  70740/01/0999نام  ش اره  -9

بها  هد نوسهازی     4109/009/069/9پهال  ببتهی   مالک ملهک   خانم رقی  بیگم هاش یو  شهرداری فی ابین

درخواسه  تقاضهای وارهیاری    مبنی بهر   4در بلوار استقالل،  ود   شاورز پال  واقع  0110-0190-01-0

انجهام  طی شهدن فراانهد   با توج  ب  و ورا پس از بررسی و تبادل نظر جلس  مطرح، شموضوع در  اضاف  ارض،

بها  پیوسه (   9/7/99)صورتجلس  توافقی مهورخ  اجرای طرح ت صیلی و بازرشاای معابر با توافق می ور  ضرورت شده و

اعالم موافق  ن ود، اان توافق از تاراخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد رعاا  ضوابط و مقررات شهرسازی 

  بود

 0/7/99 مهورخ  تهوافقی  صورتجلسه  شهرداری درخصوص  91/7/99مورخ  70740/01/0999نام  ش اره  -9

بها  )ت کیکی شهرداری( اصلی  000از  96پال  ببتی قطع  مالک ملک  یقای عبداهلل نیکدلو  شهرداری فی ابین

درخواسه   مبنی بهر  در انتهای خیابان  شاورز اراضی یشوراان واقع  10-19-0119-0119-19د نوسازی  

جلس  موضوع در  مترمربع، 90/79قدرالسهم شهرداری ب  مساح   %0/49تعیین تکلیف درخصوص پرداخ  

رای طهرح  اجه  ضهرورت  انجهام شهده و  طی شدن فرااند با توج  ب  و مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر 

بها رعااه  ضهوابط و مقهررات     پیوسه (   0/7/99)صورتجلس  تهوافقی مهورخ   ت صیلی و بازرشاای معابر با توافق می ور 

  اعالم موافق  ن ود، اان توافق از تاراخ ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بودشهرسازی 

ای ذال ین برای شههرداری و  موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر  شور و تبصره ه 91* رعاا  ماده 

بند مصوب  ب  تأاید اعضای محترم شورای اسهالمی   9 )اان صورتجلس  در قالب لی  دستگاه های ذان ع الزم االجراس   

 شهر رسید( 
 با ذ ر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خات   ااف   04:11جلس  ساع    

 


