
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 11/11/99مورخ  191صورتجلسه رسمي شماره 
روز یکشمنبه ممور     00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمیی سماع    

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید. 01/01/99

یس شورا آقای بهین جباری ضین خیر مقمدم بمه   جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ری  

حاضرین در جلسه که با حضور مهیان دعوت شده به جلسه آقمای مهنمده دمادی زارعمی شمهردار محتمرم بجنمورد و        

معاونین محترم و دیچنین گرامیداش  مناسبتهای ایام دفته، مواردی را با موضوع جلسه مطرح نیمود. در اداممه آقمای    

 حترم بجنورد با ارائه گزارشی از حوزه سرمایه گذاری شهرداری به جلسه ارائه نیودند.مهنده زارعی شهردار م

 سپس ریاس  شورا با طرح و قرائ  نامه دا و پس از بررسی و تبادل نظر، تصیییاتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  

اختالف شهرداری شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی و حل  01/01/99مور   011120/01/0999نامه شیاره  -0

بجنورد و آقای شیس الدین شهروا مدیرعامل و رییس دیات مدیره شرک  دیاگ در پروژه سرمایه گذاری شمهرداری و  

سرمایه گذار بهیراه اسناد و مدارک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافم  ممذکور اعمالم موافقم      

 نیود.

 %01شهرداری درخصوص تیدید زمان تعیمین شمده اعیمال اخمذ      01/01/99 مور  92259/01/0999نامه شیاره  -1

محله کم برخوردار برابر مصوبه ستاد توانیند سازی سمکونتااه دمای غیمر رسمیی و      19عوارض ورود به محدوده امالک 

تدای سمال  ماه از اب 6ارکان محله موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از پس از بررسی و تبادل نظر با تیدید زمان مدت 

 اعالم موافق  نیود.   19/6/99مور   061صورتجلسه شیاره  00برابر مفاد بند  0511

 11/00/99 ممور   تموافقی  صورتجلسمه شمهرداری درخصموص    06/01/99ممور    011219/01/0999نامه شمیاره   -9

و کمد نوسمازی   واگمذاری شمهرداری    1012/022/1و آقای عبدالعلی ارکی مالک ملک پمالک ببتمی    شهرداری فییابین

مبنمی بمر تقاضمای تعیمین      55واقع در خیابان امام خیینی غربی، کوچه شهید ره آمموز پمالک    0150-0019-09-10

جلسمه مطمرح، شمورا پمس از     متمری، موضموع در    11تکلیف تجییع دو پالک و ارزش افزوده ناشی از مشرفی  به گذر 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافم    ضرورت ه وانجام شدطی شدن فرایند با توجه به و بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافق  نیود، ایمن توافم  از   با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی پیوس (  11/00/99)صورتجلسه توافقی مور  مذکور 

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خوادد بود

 01/01/99 ممور   تموافقی  صورتجلسمه رخصموص  شمهرداری د  06/01/99ممور    011911/01/0999نامه شمیاره   -5

واقع در شمهرک   11190102012111و آقای وحید صدفی مالک ملک قولنامه عادی و کد نوسازی  شهرداری فییابین

مترمربع و تعیین تکلیمف عموارض    01/9متری جنب حسینیه کوتلی مبنی بر خرید حریم جوی به مساح   51شادد، 

انجام طی شدن فرایند با توجه به و جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ر ورود به محدوده خدماتی، موضوع د

با رعایم   پیوس (  01/01/99)صورتجلسه توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با تواف  مذکور  ضرورت شده و

 .اعالم موافق  نیود، این تواف  از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خوادد بودضوابط و مقررات شهرسازی 

دیمات محتمرم تطبیم      محتمرم درخصموص اعمالم نظمر     فرمانمداری  01/01/99ممور    9299/0/5010نامه شیاره  -2

زمانهای شورا با موضوع دفترچه بهاء خدمات شهرداری و سا 9/01/99مور   029 صورتجلسه شیاره  10درخصوص بند 

، موضوع مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه بمه اینکمه در افمزای     0511وابسته در سال 

شهرداری در بعضی از تعرفه دای مورد اشاره حال  بازدارندگی و جلوگیری از تخلف و نما زیبما    0511بهاء خدمات سال 

شهروندان تعییم پیدا نیمی نیایمد و از طرفمی موضموع افمزای  بهماء        نیودن منظر شهری داشته و این موضوع به تیام



)پیوسم (   00/9/99مور   050052خدمات مدیری  پسیاند مطاب  دستورالعیل ابالغی وزارت محترم کشور به شیاره 

و بند دفتر امور شهری و شورادا استانداری خراسان شیالی )پیوس (  12/9/99مور   00926/91/50و برابر نامه شیاره 

شهرداریهای کشمور ابالغمی سمازمان شمهرداریها و ددیاریهمای       0991فصل دوم تکالیف بودجه بخشنامه بودجه سال  5

)پیوس ( که شهرداری را مکلف نیوده که پی  بینمی افمزای  بهماء خمدمات      09/9/96مور   99190کشور به شیاره 

صورتی که اگر شهرداری براساه دستورالعیلهای فمو    پسیاند را تا سقف قیی  تیام شده محاسبه و اعیال نیایند. در

 الذکر عیل می نیود عیالً دو برابر مبلغ پی  بینی شده مصوب اعیال می گردید. 

بهاء خدمات تیام شده لحاظ  %21در صورتی که در حال حاضر بهاء خدمات پیشنهادی شهرداری و مصوب شورا حدود 

یلهای ابالغی انجام شده اس  و دیچنین سایر موارد نیز اجتناب ناپذیر بموده  کیتر از دستورالع %21نیوده اس  و عیالً 

و نیی شود شهرداری از خدمات شهری تکلیفی خود نسب  به شهروندان و شهر بکادد و الجرم با یک افزای  منطقی و 

رسمیدگی در شمورای    قابل دفاع این اقدام را صورت داده اس . لذا بر مصوبه خود اصمرار ورزیمده و درخواسم  ارجماع و    

 محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

دیمات محتمرم تطبیم      محتمرم درخصموص اعمالم نظمر     فرمانمداری  01/01/99ممور    9299/0/5010نامه شیاره  -6

شورا با موضوع نامامذاری گمود کشمتی بما چوخمه دوبمرار        9/01/99مور   029 صورتجلسه شیاره  11درخصوص بند 

پهلوان قاسم اسدی، مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیده  بجنورد به نام

 و درخواس  ارجاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استان را خواستار می باشد.

ایشمان بمه    درخواس  آقای محسن کورانی درخصوص بازگش  به کار 01/01/99/ش مور  9562/2/99نامه شیاره  -1

شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به اینکه تعدادی از دیمدوره دمای نمامبرده برابمر     

موافق  فرمانداری محترم به کارگیری خوادند شد و لذا به جه  عدم تبعیض بین شهروندان و کسانی که سابقه کماری  

 بازگش  به کار نامبرده اعالم موافق  نیود.سال داشته اند دیانند سایرین با  5باالی 

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتیه یاف . 05:11جلسه ساع    
 


