
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 61/6/6011مورخ  691صورتجلسه رسمي فوق العاده شماره 

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

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلس  با تالوت آیاتی چند از کهالم ا... مجیهد آزهاز و سه        01/0/0011

ریاس  شورا ض ن خیر مقدم و تبریک سال نو ب  حاضرین در جلس  و گرامیداش  ایام هفت ، دستور جلس  را قرائ  

 و پ  از بررسی و تبادل نظر تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

   ریاس  شورا با طرح و قرائ  نام  ها و پ  از بررسی و تبادل نظر، تص ی اتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:س  

 0011 سهال  شهرداری درخصوص اصالح تعرف  بههای خهدمات   00/0/0011مور   0980/01/0011نام  ش اره  -0

توج  ب  جلسات کارگروه ک  در هیات تطبیق شهرداری بجنورد در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر با 

 0011اصالح تعرف  های بههای خهدمات سهال    و شهرداری بنا ب  درخواس  دبیر شورای حل اختالف داشت  اس  با 

 شهرداری اعالم موافق  ن ود.

 09/00/88 مهور   تهوافقی  صورتجلسه  شهرداری درخصهوص   22/02/88مور   026628/01/0988نام  ش اره  -2

 0-96-20-01-0و کهد نوسهازی    01919/011/068/2و آقای ذکریا فالح یردوقدی مالک ملهک   شهرداری فی ابین

مبنی بر تقاضای واگذاری اضاف  ارض ب  مسهاح    21شهریور ش الی کوچ  شهید سیدی پالک  02واقع در خیابان 

 انجهام شهده و  ی شدن فرایند طبا توج  ب  و جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر مترمربع، موضوع در  06

با رعای  ضوابط پیوسه     09/00/88)صورتجلس  توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت

اعالم موافق  ن هود، ایهن توافهق از تهاری      و مقررات شهرسازی و مشروط ب  تایید ک یت  فنی و ک یسیون ماده پنج 

 .تبر خواهد بودابالغ ب  مدت س  ماه مع

 26/00/88 مهور   تهوافقی  صورتجلسه  شهرداری درخصهوص   22/02/88مور   026610/01/0988نام  ش اره  -9

-0100-0119-10و خانم فاط   سیاوشی رستم آباد مالک ملک قولنام  عهادی و کهد نوسهازی     شهرداری فی ابین

مبنی بر تقاضای تعیین تکلیه  درخصهوص عهوارض     بعد از چهارراه اول 09واقع در بلوار ناظرآباد، ناظرآباد  09-10

جلسه  مطهرح، شهورا په  از     ماده واحده قانون تعیین وضعی  امهالک، موضهوع در    0ورود ب  محدوده طبق تبصره 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشهایی معهابر بها     ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند با توج  ب  و بررسی و تبادل نظر 

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی و مشروط به  تاییهد ک یته     پیوس    26/00/88توافقی مور   )صورتجلس توافق مذکور 

 .اعالم موافق  ن ود، این توافق از تاری  ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بودفنی و ک یسیون ماده پنج 

 21/8/88 مهور   تهوافقی  صورتجلسه  شههرداری درخصهوص    22/02/88مهور    026696/01/0988نام  ش اره  -0

واقهع در   12-09-11-02-0و کد نوسازی  091/011و آقای رضا شرک  مالک ملک پالک ثبتی  شهرداری فی ابین

روبروی میدان بار شهرداری اراضی موسوم ب  باغ مطهری مبنهی بهر تقاضهای تعیهین تکلیه  درخصهوص مسهاح         

بها  و ح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظهر  جلس  مطرمترمربع کسری سهم مالک بعد از تفکیک، موضوع در  10/010

)صورتجلسه   اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معهابر بها توافهق مهذکور      ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند توج  ب  

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی و مشروط ب  تایید ک یت  فنی و ک یسیون ماده پنج پیوسه     21/8/88توافقی مور  

 .ود، این توافق از تاری  ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بوداعالم موافق  ن 

 فی ابین 22/01/88 مور  توافقی صورتجلس شهرداری درخصوص  2/0/0011مور   829/01/0011نام  ش اره  -1

واقع در  0-00-0129-0022و کد نوسازی  6/0221و آقای ابوالفضل حسین زاده مالک ملک پالک ثبتی  شهرداری

مبنی بر تقاضای پرداخ  ارزش افهووده   28پالک  9هید بهشتی ش الی کوچ  شهید خرمی، شهید خرمی خیابان ش

طهی  بها توجه  به     و جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر ناشی از تج یع و خرید اضاف  ارض، موضوع در 

)صورتجلسه  تهوافقی مهور     ذکور اجرای طرح تفصیلی و بازگشهایی معهابر بها توافهق مه      ضرورت انجام شده وشدن فرایند 



اعهالم  با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی و مشروط ب  تایید ک یت  فنی و ک یسهیون مهاده پهنج    پیوس    22/01/88

 .موافق  ن ود، این توافق از تاری  ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود

 09/00/88 مهور   تهوافقی  رتجلسه  صوشهرداری درخصهوص   22/02/88مور   026610/01/0988نام  ش اره  -6

بخش یک بجنورد  و کهد نوسهازی    2290و 2291و ورث  مرحوم به نیار مالک ملک پالک ثبتی  شهرداری فی ابین

واقع در خیابان شریعتی ش الی، نبش کوچ  وداد مبنی بهر تعیهین تکلیه  درخصهوص      19-0118-0119-19-10

با توجه   و جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر  بخش یک بجنورد، موضوع در 2290و  2291پالک ثبتی 

)صورتجلس  توافقی مور  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت انجام شده وطی شدن فرایند ب  

 اعهالم با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی و مشروط ب  تایید ک یت  فنی و ک یسهیون مهاده پهنج     پیوس   09/00/88

 .موافق  ن ود، این توافق از تاری  ابالغ ب  مدت س  ماه معتبر خواهد بود

 88تصهوی  مهت م بودجه  سهال     مبنهی بهر   دبیرخان  شورا  20/00/88/ش مور  9221/1/88درخواس  ش اره  -2

  تومان صد هوارو هفت و هف  میلیون بیس و  سیصدمیلیارد و  یک)هوار ریال  111/222/09شورای اسالمی شهر بجنورد ب  مبلغ 

 در جلس  مطرح، شورا پ  از بررسی و تبادل نظر بها مهت م بودجه    )دفترچ  پیوس   در س  فصل درآمدی و هوین  ای 

 اعالم موافق  ن ود. مذکور

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خات   یاف . 00:11جلس  ساع   


