
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۸/۱۱/۹۶مورخ  ۲۵صورتجلسه شماره 

در  ۸/۱۱/۹۶روز یکشنبه مورخ  ۱۶:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

جر را گرامی داشته و سپس دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر گرامیداشت ایام هفته و پیشاپیش ایام ا... دهه ف

 .تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

شهرداری بجنورد  ۱۳۹۷شهرداری درخصوص اصالحیه تعرفه عوارض محلی سال  ۷/۱۱/۹۶مورخ  ۱۹۴۳/۱۰/۹۶نامه شماره  -۱

کمیسیون  ۳/۱۱/۹۶مورخ  ۲۸صورتجلسه شماره  ۲به استناد بند  مجدداً در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و

 .تعرفه و تبصره های ذیل آن اعالم موافقت نمود ۳۸برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اصالحات انجام شده در نهایت با 

دول ذیل در به شرح ج ۹۶شهرداری درخصوص اصالحیه ردیفهای بودجه سال  ۳/۱۱/۹۶مورخ  ۸۷۴۰۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

کمیسیون برنامه، بودجه  ۳/۱۱/۹۶مورخ  ۲۸صورتجلسه شماره  ۱جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری اعالم موافقت نمود

 شرح بودجه کد بودجه
مبلغ بودجه 

 مصوب
 (کاهش) مبلغ افزایش

بودجه 

 اصالحی

۳۰۴۰۱۰۰۰۰۱ 
روژه احداث ساختمان آتش نشانی پ

 شهرک فرهنگیان
۰۰۰/۵۰۰ ۰ (۰۰۰/۵۰۰) ۰ 

۳۰۵۰۳۰۰۰۰۲ 
پروژه تجهیز و بازسازی خودروهای آتش 

 نشانی
۰۰۰/۰۰۰/۷ ۰ (۰۰۰/۰۰۰/۱) ۰۰۰/۰۰۰/۶ 

۳۰۱۰۳۰۰۰۱۱ 
پروژه مطالعه و طراحی مسیر انتقال 

 زباله
۰۰۰/۵۰۰ ۰ (۰۰۰/۵۰۰) ۰ 

 ۰ (۰۰۰/۶۰۰) ۰ ۰۰۰/۶۰۰ پروژه حفاظ گذاری دور میدان شهید ۳۰۳۱۰۰۰۰۱۰

۳۰۱۰۳۰۰۰۰۷ 
پروژه مطالعه ساماندهی و بدنه سازی 

 ورودیهای سطح شهر
۰۰۰/۵۰۰ ۰ (۰۰۰/۵۰۰) ۰ 

۳۰۸۰۱۰۰۰۰۱ 
پروژه احداث غرفه های تجاری و 

 رستوران پارک باباامان
۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰ (۰۰۰/۰۰۰/۲) ۰ 



۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱ 
پروژه مطالعات برنامه میان مدت و 

 استراتژیک شهرداری
۰۰۰/۲۰۰ ۰ (۰۰۰/۲۰۰) ۰ 

 ۰ (۰۰۰/۵۰۰) ۰ ۰۰۰/۵۰۰ پروژه انتشار فراخوان جذب سرمایه گذار ۳۰۸۱۴۰۰۰۰۲

۳۰۷۰۷۰۰۰۰۲ 
پروژه تملک و خرید میادین میوه و تره 

 بار
۰۰۰/۵۰۰ ۰ (۰۰۰/۵۰۰) ۰ 

۳۰۵۰۱۰۰۰۰۵ 
پروژه احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی 

 پارکهای سطح شهر
۰۰۰/۴۲۰/۴ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰ ۰۰۰/۹۲۰/۵ 

 جدید
پروژه تکمیل خیابان شهید صیاد 

 شیرازی
۰ ۰۰۰/۸۰۰/۴ ۰ ۰۰۰/۸۰۰/۴ 

 ۰۰۰/۷۲۰/۱۶ ۰۰۰/۳۰۰/۶ ۰۰۰/۳۰۰/۶ ۰۰۰/۷۲۰/۱۶ جمع کل

  

ثبت دبیرخانه شورا درخواست آقایان علی اصغر و ناصر ناصری درخصوص  ۲۳/۱۰/۹۶ش مورخ /۳۸۲۹/۵/۹۶نامه شماره  -۳

واگذاری یکدستگاه اتوبوس خط واحد شهری به قیمت سازمانی به نامبردگان که قبالً امتیاز آن را خریداری نموده اند و با توجه 

نقل عمومی )مسافر( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد به سوابق خدمتی نامبردگان در بخش حمل و 

 .کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود ۲۵/۱۰/۹۶مورخ  ۷صورتجلسه شماره  ۱بند 

اره استخر شهروند به همراه شهرداری درخصوص صورتجلسه تجدید مزایده اج ۳۰/۱۰/۹۶مورخ  ۸۶۲۱۸/۱۰/۹۶نامه شماره  -۴

 ۲۷صورتجلسه شماره  ۱برآورد قیمت و آگهی و اسناد مزایده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با توجه به طی شدن تشریفات اداری و رعایت آیین نامه مالی شهرداریها  ۲/۱۱/۹۶مورخ 

 .واگذاری استخر شهروند به راهبر آقای حمید رضا قنبری فیروز آبادی، اعالم موافقت نمود با

تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی عوارض محلی ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی عرصه با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی  -۵

ا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود شهرداری شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شور ۱۳۹۷و اداری در عوارض محلی سال 

 .نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی، اقدام و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال نماید

سازمان آتش نشانی به شرح  ۱۳۹۶شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه سال  ۲۶/۱۰/۹۶مورخ  ۸۵۱۶۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۶

کمیسیون  ۲/۱۱/۹۶مورخ  ۲۷صورتجلسه شماره  ۴ح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند جدول ذیل در جلسه مطر

 .برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست مذکور اعالم موافقت نمود



 شرح کد
 ۹۶بودجه مصوب 

 (هزار ریال)
 افزایش/کاهش

بودجه اصالحی 

 ()هزار ریال

۶۲۰۱۲۰۲ 
تجهیز ماشین آالت آتش نشانی به سیستم 

 اطفاء حریق و امداد
۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۳۰۰- ۰۰۰/۵۰۰/۱ 

۶۲۰۱۹۰۱ 
پرداخت حق سنوات پایان خدمت به پرسنل 

 بازنشسته
۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۱۰۰+ ۰۰۰/۵۰۰ 

 ۰۰۰/۶۰۰ +۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۴۰۰ دیون بالمحل ۶۲۰۲۰۰۲

 ۰۰۰/۶۰۰/۲ ۰ ۰۰۰/۶۰۰/۲ جمع

  

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۷

 .ذینفع الزم االجراست


