
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 6/3/0000مورخ  602شماره  صورتجلسه رسمي

در  2/3/0011روز یکشمنبه ممور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمیی سماع    

 محل سالن هیایش شورا تشکیل گردید.

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

ضور مهیان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنورد و معماویین محتمرم و هیینمین گرامیداشم      با ح

 مناسبتهای ایام هفته مواردی را با موضوع جلسه مطرح ییود. 

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

شهرداری درخصوص کیک و مساعدت مالی برای برگمااری جشمنواره هرهن می و     2/3/0011مور   00540/01/0011یامه شیاره  -0

گردش ری اقوام خراسان شیالی و برگااری جشنواره اسب زیبای ترکین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر ضین اعالم 

میلیون ریال بما   511ال توسط شهرداری جه  برگااری مراسم هاینه و عالوه بر آن تا سقف میلیون ری 511مواهق ، مقرر ییود مبلغ 

 در اختیار قرار دادن بیلبورد، اتوبوس و سایر خدمات شهری به جشنواره کیک و مساعدت گردد.

بما اورا  خاایمه    شهرداری درخصوص تیدید تسهیالت بایک شهر به جهم  تهماتر   2/3/0011مور   00401/01/0011یامه شیاره  -2

بعل  مصادف شدن با موضوع کرویا و روزهای پایان  0011و موکول شدن آن به سال  99باب  مطالبات از دست اه های اجرایی در سال 

سال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر با توجه به هراهم ییمودن شمرایط تهماتر بما اورا  بابم  مطالبمات شمهرداری از        

 ی اجرایی با درخواس  شهرداری اعالم مواهق  ییود.دست اه ها

بمرای همر    0011شهرداری درخصوص یر  بهای بلیط استخر شهروید برای سال  29/2/0011مور   03151/01/0011یامه شیاره  -3

در هراخموان  تما پایمان دوره سمرمایه گم اری جهم  در        %31ریال و با یر  اهاایش ساالیه  111/211جلسه )یک و ییم ساعته( مبلغ 

 0/3/0011ممور    011صورتجلسمه شمیاره    0سرمایه گ اری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و بما اسمتناد بمه بنمد     

 کییسیون بریامه، بودجه و سرمایه گ اری، با درخواس  شهرداری اعالم مواهق  ییود.

خواس  جابجایی اعتبار بودجه با عنای  به لماوم تکییمل   شهرداری درخصوص در 0/3/0011مور   00231/01/0011یامه شیاره  -0

 2ایست اه میایی و دهن اه پسیاید و کیبود اعتبار م کور در جلسه مطرح، شمورا پمس از بررسمی و تبمادل یظمر و بما اسمتناد بمه بنمد          

تبار بودجه بشرح جمدول  کییسیون بریامه، بودجه و سرمایه گ اری با درخواس  جابجایی اع 0/3/0011مور   011صورتجلسه شیاره 

 ذیل اعالم مواهق  ییود.

 مبلغ بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش مبلغ مصوب عنوان پروژه کد پروژه ردیف

0 21310110 
پروژه احداث، تجهیا، تکییل ایست اه میایی 

 و دهن اه پسیاید بجنورد
111/111/5 111/111/3  111/111/1 

2 21312110 
سطل زباله و سایر پروژه خرید مخان و 

 تجهیاات مورد ییاز خدمات شهری
111/111/5 1 111/111/0 111/111/0 

3 21310113 
پروژه دیون عیران، طراحی و احداث مراکا 

 ایباش  و بازیاه  زباله
111/111/2 1 111/111/2 1 

 111/111/02 111/111/3 111/111/3 111/111/02 جمع کل

 

شهرداری درخصوص پیشنویس قرارداد با سازمان هییاری شهرداریهای استان در  2/3/0011مور   00401/01/0011یامه شیاره  -5

باب غرهه مجتیع کارگاهی وا  در محدوده چهارراه میدان بار و واگ اری یک غرهه تجاری با قیی  کارشناسی  05جه  اجرا و تکییل 



 3ه مطرح، شورا پمس از بررسمی و تبمادل یظمر و بما توجمه بمه بنمد         روز در قبال هاینه های ایجام شده به سازمان هو  ال کر در جلس

کییسیون بریامه، بودجه و سرمایه گ اری، برابر مفاد قرارداد هی مابین شمهرداری و سمازمان    0/3/0011مور   011صورتجلسه شیاره 

 هییاری شهرداریهای استان با درخواس  شهرداری اعالم مواهق  ییود.

شهرداری درخصوص صورتجلسه تواهقی هی مابین شهرداری و ییایندگان شمرک    0/3/0011مور   00054/01/0011یامه شیاره  -4

واحدی مسکویی کارکنان سپاه واقع در حاشیه ضلع جنوبی سای  دهکمده   210تعاویی مسکن کارکنان سپاه درخصوص احداث پروژه 

 0/3/0011ممور    011صورتجلسمه شمیاره    5اسمتناد بنمد   مقاوم  بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبمادل یظمر و بمه    

کییسیون بریامه، بودجه و سرمایه گ اری ضین اعالم مواهق  با کلیات موضوع، مقرر ییود شهرداری پس از محاسمبه کلیمه عوارضمات    

دریاهم  جیمع مبمالغ    و سایر عوارضات متعلقه را بع تفکیک مشخص و یحموه   010پروایه ساختیایی شامل تغییر کاربری، اعیال ماده 

عوارضات م کور را بصورت یقدی و یا تهاتر آن با مغازه های تجاری و یا مسکویی پروژه بصورت قطعی مشخص و جه  تصویب یهمایی  

به شورا ارسال ییاید. الزم به ذکر اس  شهرداری قبل از اجرای تعهدات توسط شرک  تعاویی مسکن ییی تواید اقدام به صمدور پروایمه   

 ییاید. ساختیایی

کییتمه   05/2/0011ممور    24شهرداری درخصوص بند   صورتجلسمه شمیاره   21/2/0011مور   00225/01/0011یامه شیاره  -1

 0هم ایدیشی شهرداری با موضوع )پویش بجنورد، شهر سبا( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل یظر و به استناد بنمد   -هنی

خدمات و محمیط زیسم     -کییسیون های سه گایه )بریامه، بودجه و سرمایه گ اری 0/3/0011 مور  029صورتجلسه تلفیقی شیاره 

 ریال یسب  به اجرایی ییودن طرح هو  اعالم مواهق  ییود.  111/111/011هرهن ی و اجتیاعی( با اختصاص مبلغ  -شهری

دهتر محترم امور شهری  20/2/0011مور   0141/32/00محرمایه شهرداری و یامه شیاره  2/3/0011/م ح مور  40/9یامه شیاره  -1

و شوراهای استایداری درخصوص تیدید هعالی  سازمان پسیاید تا زمان تعیین تکلیف و ادغام از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای 

شور، بما توجمه بمه    معاوی  محترم عیران و توسعه امور شهری وزارت ک 1/2/0011مور   5331کشور و هیینین یامه محرمایه شیاره 

موارد هو  ال کر، شهرداری درخواس  ایعقاد قرارداد زباله برداری از طریق ترک تشریفات با سازمان مدیری  پسیاید استان بمه جهم    

ارائه خدمات و جلوگیری از وقفه خدمات به شهرویدان و جلوگیری از یارضایتی اجتیاعی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

ین اعالم مواهق  با درخواس  شهرداری درخصوص ایعقاد قرارداد زباله برداری از طریق ترک تشریفات با سازمان پسیاید استان، یظر ض

مقرر ییود در صورت تعیین تکلیف ادغام سازمان پسیاید شهرداری بجنورد و سازمان مدیری  پسیاید استان و هیینین تعیین تکلیف 

ان پسیاید پس از طی ییودن هرایند قایویی )ابالغ سازمان شهرداریهای کشور( یسب  به هسم  قمرارداد بما    ایعقاد قرارداد کارگران سازم

 سازمان پسیاید استان اقدام ییاید.

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتیه یاه . 00:11جلسه ساع    


