
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 52/5/0000مورخ  502شماره  صورتجلسه رسمي

در  62/6/0011روز یکشانبه ماور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی سااع   

 محل سالن همایش شورا تشکیل گردید.

به حاضرین در جلسه که  جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا آقای مهندس محمدی ضمن خیر مقدم 

با حضور مهمان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و معااویین محتارم و همیناین گرامیداشا      

شهرداری بجنورد و تصویب  0911تصویب تفریغ بودجه سال ، مواردی را با موضوع جلسه ))تبریک عید سعید فطر و ...(مناسبتهای ایام هفته 

شهرداری بجنورد و سازمایهای تابعه و شورای اسالمی شهر توسا  موسساه حسابرسای و خادمات مادیری  آیاین        0911رش حسابرسی سال گزا

 مطرح یمود.  پژوهان ایراییان(

 سپس ریاس  شورا با طرح و قرائ  یامه ها و پس از بررسی و تبادل یظر، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 

شهرداری و سازمایهای تابعه  11تصویب تفریغ بودجه سال شهرداری درخصوص  60/6/0011مور   00890/01/0011یامه شماره  -0

بریاماه،   کمیسایون  66/6/0011ماور    078صورتجلساه شاماره    0و به استناد بند پس از بررسی و تبادل یظر شورا در جلسه مطرح، 

 یمود. اعالم موافق شهرداری و سازمایهای وابسته را بشرح ذیل  11تفریغ بودجه سال  بودجه و سرمایه گذاری با

 ریال  666/266/897/868/6مبلغ  شهرداري: 99* جمع کل درآمدها در تفریغ بودجه سال 

 ریال  018/218/186/001/6مبلغ  شهرداري: 99* مجموع هزینه ها در تفریغ بودجه سال 

 ریال 087/108/081/669/0غ مبل * اعتبارات هزینه اي:

 ریال 620/812/708/190/0مبلغ  تملک داراییهاي سرمایه اي: -

 ریال 121/602/882/080 تملک داراییهاي مالي: -

شورای اسالمی در جلسه  11ثب  در دبیرخایه شورا درخصوص تفریغ بودجه سال  02/6/0011/ش مور  986/8/0011یامه شماره  -6

بریاماه، بودجاه و    کمیسایون  66/6/0011ماور    078صورتجلساه شاماره    0بند  و به استناد ی و تبادل یظرپس از بررسشورا مطرح، 

 ریال اعالم موافق  یمود. 072/011/787/06شورای اسالمی شهر بجنورد به مبلغ  0911با تفریغ بودجه سال  سرمایه گذاری

میلیون توماان   011شهرداری درخصوص صدور مجوز جه  هزینه کرد تا مبلغ  01/6/0011مور   00100/01/0011یامه شماره  -9

در قالب تهیه کارت هدیه، جوایز، حق الزحمه، هدایا، کمک به سازمایهای مردم یهاد )کمک به محالت( و ... بارای ساازمان فرهن ای و    

شورا پس از بررسی و تبادل مه های مختلف آموزشی، کارگاهی، مسابقات و ... در جلسه مطرح، اجتماعی ورزشی شهرداری در قالب بریا

باا درخواسا  شاهرداری    کمیسیون بریامه، بودجه و سرمایه گذاری  66/6/0011مور   078صورتجلسه شماره  6یظر و به استناد بند 

 اعالم موافق  یمود.

شهرداری درخصوص ثب  علی الحساب متمم تسویه تساهیالت دریاافتی بابا      01/6/0011مور   00191/01/0011یامه شماره  -0

کمیسیون  66/6/0011مور   078صورتجلسه شماره  9شورا پس از بررسی و تبادل یظر و به استناد بند طلب ادارات در جلسه مطرح، 

 با درخواس  شهرداری اعالم موافق  یمود. بریامه، بودجه و سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیری  آیاین پژوهاان ایراییاان درخصاوص حسابرسای       62/6/0011مور   011/م/170ه یامه شمار -8

قارارداد   برابر مفااد  91/06/0911به سال مالی منتهی برای شورای اسالمی شهر بجنورد  و سازمایهای تابعه ،مستقل شهرداری بجنورد

و تبادل یظر و باا   بررسی از پس در جلسه مطرح، شوراارائه گزارش یهایی حسابرسی  با موضوع 91/2/11/ش مور  0001/8/11شماره 

توجه به توضیحات و ارائه گزارش حسابرسی شهرداری و سازمایهای تابعه و شورای اسالمی شهر، ضمن اعالم موافق  با گزارش یهاایی  

ر گزارش اعالم شده اقادام، بطوریکاه ایارادات بیاان شاده      مذکور، مقرر یمود شهرداری محترم یسب  به رفع ایرادات موارد ذکر شده د

 گزارش در سالهای آتی رفع گردد، ضمناً پرداخ  مطالبات موسسه حسابرسی برابر مفاد قرارداد قابل تسویه خواهد بود.



... زرین پور توافق یامه ورثه مرحوم یدا مصوبه شهرداری درخصوص تمدید مهل  62/6/0011مور   06860/01/0011یامه شماره  -2

پیرو  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر 02/1/11مور   077صورتجلسه شماره  8بند موضوع بوکال  آقای میثم رازی 

 با درخواس  شهرداری اعالم موافق  یمود.مصوبه قبلی 

شماره یک عاوار  محلای    8ره شهرداری درخصوص تمدید و اصالح زمان تبص 62/6/0011مور   06211/01/0011یامه شماره  -7

داشته اید  بحساب شهرداری پرداخ  عوار  18با تعرفه سال  11یکسال، برای متقاضیایی که در دو ماهه ابتدای سال مدت به  0918

 (091صورتجلسه شماره  0)بند  در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر با درخواس  شهرداری اعالم موافق  یمود.

یحوه مشارک  در اجرا، تاامین مصاالو و مشاخ     تهاتر و شهرداری درخصوص  62/6/0011مور   06208/01/0011شماره یامه  -8

فی مابین شهرداری و معاوی  محترم مهندسی سپاه جواداالئمه )ع( استان یساب    69/06/11یمودن مبلغ ریالی در صورتجلسه مور  

اقدام و هزینه های ایجاام شاده   محترم جواداالئمه )ع( )قیر یا سیمان( توس  سپاه به اجرای راه دسترسی فوق با شرای  تامین مصالو 

در جلسه مطرح، شورا پاس از بررسای و تباادل     سپاه استان تهاتر گرددمربوطه توس  شهرداری در قالب استفاده از مجموعه تفریحی 

 درمای اه جواد االئمه و مرکز دیدایپزشکی اعالم یمود.مشروط به استفاده پرسنل شهرداری از امکایات درمایی موافق  خود را  ،یظر

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یاف . 00:11جلسه ساع    
 


