
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 7/01/99مورخ  081صورتجلسه رسمي شماره 
در محل  7/01/99روز یکشنبه مورخ  01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

 سالن همایش شورا تشکیل گردید.

یس شورا آقای بهمن جباری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه که با جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ری 

حضوور مهما  دعوت شودب به جلسه آقای مهنده هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و همینین گرامیداشت مناسبتهای ایام ههته،   

 مواردی را در حوزب های مختلف مدیریت شهری مطرح نمودند. 

ار محترم بجنورد نیز گزارشوی از عملکرد حوزب های مختلف مدیریت شوهرداری بجنورد به جلسه   در ادامه آقای مهنده زارعی شوهرد  

 ارائه نمودند.

 بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: پس ازقرائت نامه ها طرح و در ادامه ریاست شورا با 

بابت بازگشت به کار  99ش بینی اعتبار در بودجه سال شهرداری درخصوص عدم پی 5/8/99مورخ  81098/01/0999نامه شومارب   -0

دو نهر سورکار خان  ها منا عزیزی و شویما محمدزادب به شوهرداری بجنورد، موضور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر    

 نیز موافقت شد. (0011)با بازگشت به کار نامبردگا  در سال آتی  0011ضمن اعالم موافقت با تخصیص اعتبار در بودجه سال 

شوهرداری درخصووص درخواست انتقال    00/9/99مورخ  91917/01/0999و  08/9/99مورخ  71157/01/0999نامه به شومارات   -2

نیاز شووهرداری به تخصووص های  اعالم از کارکنا  سووایر شووهرداریها به شووهرداری بجنورد و با توجه به)جدول پیوسووت(، نهر(  02تعداد )

ضمن اعالم موافقت با درخواست شهرداری، مقرر نمود نامبردگا  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر،  نامبردگا ، موضور

 بالمانع می باشد. 0011پس از پیش بینی اعتبار در سال آتی، انتقال نامبردگا  در سال 

عملیات اجرایی به پیمانکار پروژب لکه پرداخت صورت وضعیت شهرداری درخصوص  7/01/99مورخ  98997/01/0999نامه شمارب  -9

ریال از محل دیو  عمرانی که فاقد قرارداد بودب که عملیات  991/085/859/0به مبلغ  99گیری و آسووهالت محله صووادقیه در سووال  

عالم اجرایی آ  مورد تائید شوهرداری می باشود، موضوور در جلسوه مطرح، شوورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری ا     

 موافقت نمود.

)طبق جدول شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه جهت اجرای دریاچه بش قارداش  7/01/99مورخ  98771/01/0999نامه شمارب  -0

 7/01/99مورخ  020صووورتجلسووه شوومارب  9، موضووور در جلسووه مطرح، شووورا پس از بررسووی و تبادل نظر و به اسووتناد بند پیوسووت(

 با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود. کمیسیونهای شش گانه شورا،

جدول تعرفه عوارض محلی که در هیات عمومی  27شووهرداری درخصوووص ردیف  7/01/99مورخ  98887/01/0999نامه شوومارب  -5

 7 دیوا  عدالت اداری تعرفه عوارض فضای سبز حذف گردید، موضور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند

)برابر جدول عوارض خدمات شهری  90کمیسیونهای شش گانه شورا، با اصالحیه تعرفه شمارب  7/01/99مورخ  020صوورتجلسه شمارب  

 اعالم موافقت نمود.پیوست( 

میلیو  ریال از ردیف  71شهرداری درخصوص درخواست کمک و مساعدت به مبلغ  7/01/99مورخ  95577/01/0999نامه شمارب  -7

سابق( به موسسه موسیقی سهرب شرق جهت امور فرهنگی و برنامه اجرای موسیقی در روز 07و 07موسوسات خصوصی )مادب  کمک به 

پرستار و شب یلدا، موضور در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به جهت تجلیل از پرستارا  محترم و حمایت از امورات 

 ت نمود.فرهنگی با درخواست شهرداری اعالم موافق

میلیو  ریال از  211شوهرداری درخصووص درخواسوت کمک و مساعدت به مبلغ     7/01/99مورخ  95575/01/0999نامه شومارب   -7

سوابق( به هیات قایقرانی جهت امور ورزشوی، موضوور در جلسه مطرح، شورا پس از    07و 07ردیف کمک به موسوسوات عمومی )مادب   

 مورات ورزشی با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود.بررسی و تبادل نظر و به جهت حمایت از ا

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظی  شأ  اسالم خاتمه یافت. 00:11جلسه ساعت   
 


