
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۳/۱۰/۹۶مورخ  ۱۸صورتجلسه شماره 

در  ۳/۱۰/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 

محل سالن جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم 

یان قرائت و سپس گزارش و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه با حضور شهردار محترم جناب آقای برات

مبسوطی توسط آقای شهردار از اقدامات انجام شده در مدیریت شهری اتفاق افتاده به جلسه ارائه و برنامه ها و 

اقداماتی که در آینده در دستور کار تا پایان سال جاری را تشریح کرد و در ادامه هر کدام از اعضا بطور جداگانه 

یریت شهری مسایلی را بیان نمودند و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به نقطه نظرات خود در حوزه مد

 :بشرح ذیل اتخاذ گردید

شهرداری درخصوص واگذاری ساختمان شهرداری )اجراییات  ۳/۱۰/۹۶مورخ  ۷۷۸۱۰/۱۰/۹۶نامه شماره  (۱

را پس از سابق( واقع در خیابان قیام جنوبی به موسسه خیریه باب الحوائج )ع( در جلسه مطرح، شو

بررسی و تبادل نظر با در اختیار قرار دادن ملک مذکور برای یکسال با اجاره )کارشناسی( اعالم موافقت 

 .نمود

شهرداری درخصوص واگذاری زمین شهرداری به شرکت  2۱/۸/۹۶مورخ  ۶۶۱2۱/۱۰/۹۶نامه شماره  (2

ه مطرح، شورا پس از بررسی و فرنام گستر سیرمان در ازای طلب ایشان بابت انجام پیمانکاری در جلس

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  2/۱۰/۹۶مورخ  ۱۹صورتجلسه شماره  ۱تبادل نظر و به استناد بند 

گذاری مقرر نمود واگذاری زمین مورد نظر به شرکت مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مالی شهرداری 

 .و انجام کارشناسی اعالم موافقت نمود

از طرف آقای محمدعلی معماریانی درخصوص طلب نامبرده  ۱۱/۸/۹۶ش مورخ /۳۰۷۳/۵/۹۶نامه شماره  (۳

از شهرداری و تهاتر آن با پروانه ساختمانی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد 

غ کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه ایشان مبل 2/۱۰/۹۶مورخ  ۱۹صورتجلسه شماره  ۳بند 

طلبکار می باشد با ارائه اسناد مثبته با تهاتر میزان مطالبات ایشان از  ۸۶پانصد میلیون ریال را از سال 

 .در صورت تقاضای مشارالیه، محاسبه عوارض اعالم موافقت نمود ۱۳۸۶شهرداری برابر تعرفه سال 

ذیل آن برای شهرداری  موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ۹۰رعایت ماده  (4

 .و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجراست

 


