
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 29/11/96مورخ  28صورتجلسه شماره 

 
در محل سالن جلسات شورا  29/11/96روز یکشنبه مورخ  16:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

یس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت ایام هفته و تسلیت دهه فاطمیه، تشکیل شد. جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس ری

 .دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

فی مابین شهرداری و خانم ناهید ثائبی  28/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  26/11/96مورخ  95604/10/96نامه شماره  (1

با مساحت  4متری شهدا خیابان معراج، معراج  32واقع در خیابان  8528/169تحت پالک ثبتی 5-32-29-614-1ا با کد نوسازی و شرک

مترمربع مبنی بر اینکه تفکیک عرصه صورت گرفته است و جهت تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم  93/9333عرصه قبل از عقب نشینی 

بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از 

 .و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای پرویز  19/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  23/11/96مورخ  94149/10/96نامه شماره  (2

مترمربع که در  81/32044اصلی واقع در ناظرآباد ضلع جنوب فرودگاه با مساحت عرصه  155صبوریان و شرکا دارای سند مشاعی از پالک 

رسی و تبادل نظر کاربری سبز عمومی واقع می باشد مبنی بر واگذاری ملک به شهرداری و دریافت معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بر

بالغ با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تاریخ ا

 .به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای علیرضا  25/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  25/11/96مورخ  94869/10/96نامه شماره  (3

غالمی )پیمانکار شهرداری( مبنی بر تهاتر طلب نامبرده از شهرداری بابت فروش جارو در قبال واگذاری یک قطعه زمین بشماره پالک ثبتی 

ریال در جلسه  000/610/884متری به مبلغ  10و  18مترمربع با گذر  87/294اصلی از اراضی تفکیکی یزدانپناه به مساحت  9219/169

 .مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود

فی مابین شهرداری و آقای سجاد  11/10/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  23/11/96مورخ  94269/10/96نامه شماره  (4

متری ابن سینا با مساحت عرصه  24بصورت قولنامه عادی واقع در شهرک امام خمینی حاشیه  1-7-99-270-1ضمیریان با کد نوسازی 

مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و  54/66مترمربع مبنی بر خرید حریم جوی واقع در ضلع جنوب ملک خود به متراژ  60/205

ابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی موافقت نمود، این توافق از تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی مع

 .تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

فی مابین شهرداری و آقای حسین  11/9/96شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  15/11/96مورخ  91368/10/96نامه شماره  (5

اصلی واقع در کوچه  297رداری( مبنی بر تهاتر مطالبات نامبرده از شهرداری در قبال واگذاری قطعه پالک قلیچی یردوقدی )پیمانکار شه

 .سعدی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود

محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای  فرمانداری 23/11/96مورخ  4085/1/4121نامه شماره  (6

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  27/10/96مورخ  23صورتجلسه شماره  5شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

 .ف استان را خواستار شدندنظر بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختال

شهرداری درخصوص جاری، عمرانی و خدمات شهری اصالحیه بودجه جهت استقبال از بهار و  23/1/96مورخ  94107/10/96نامه شماره  (7

 مورخ 31صورتجلسه شماره  2تعمیر و مرمت معابر و تجهیز پارکها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با استناد به بند 

   .کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با درخواست شهرداری بشرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود 23/11/96

 



 

 )ارقام به هزار ریال(  

 شرح بودجه کد بودجه
مبلغ بودجه 

 مصوب
 (مبلغ )کاهش مبلغ افزایش

مبلغ بودجه 

 اصالحی

3050400001 
پروژه اجرای دیوارکشهای 

 تخریبی سطح شهر
000/272 000/200 0 000/472 

3070500001 

پروژه ایجاد و مرمت 

سرویسهای بهداشتی سطح 

 شهر

000/200/1 000/300/1 0 000/500/2 

3020100001 
پروژه اجرای جوی و کانیو در 

 معابر سطح منطقه یک
000/500 000/500 0 000/000/1 

3031000008 
پروژه اصالح هندسی میادین، 

 شهرتقاطع ها و معابر سطح 
000/300 000/700 0 000/000/1 

3031000009 

پروژه خرید تابلو خیابانی و 

کوچه و پارگی و پالک کوبی 

 منازل سطح شهر

000/430 000/700 0 000/130/1 

3050400011 
پروژه تعمیر و مرمت، توسعه، 

 مبلمان و ... معابر سطح شهر
000/150/13 000/000/1 0 000/150/14 

3030200005 
پیاده روسازی خیابان پروژه 

 امیریه
000/400 000/600 0 000/000/1 

3050300001 

پروژه خرید مخزن و سطل 

زباله و سایر تجهیزات مورد 

 نیاز خدمات شهری

000/340 000/200 0 000/540 

3050100005 

پروژه احداث، تکمیل، تجهیز 

و بهسازی پارکهای سطح 

 شهر

000/920/5 000/200/3 0 000/120/9 

3030100006 

پروژه تسطیح احداث معابر و 

گذرها و آسفالت و دیوارکشی 

 امالک شهرداری

000/850 0 850/000 0 



3050300002 
پروژه تجهیز و بازسازی 

 خودروهای آتش نشانی
000/000/6 0 000/000/6 0 

3030100008 

پروژه تکمیل کمربندی 

جنوب شهر حدفاصل ستاد 

 نیروی انتظامی تا کال پسته

000/250 0 000/250 0 

3040200001 
تکمیل و کف سازی کانال 

 پارک هجرت و مطهری
000/750 0 000/750 0 

3060200001 
پروژه ایجاد پایگاه تندرستی 

 در فرهنگ سرای شهروند
000/980 0 000/550 000/430 

10210 

کمک غیرنقدی، کمک عائله 

مندی، بن کاالهای اساسی 

کارگران و هزینه ناهار 

 )دمات اداری)وظیفه خ

815/162/5 185/037/1 0 000/200/6 

10210 

کمک غیرنقدی، کمک عائله 

مندی، بن کاالهای اساسی 

کارگران و هزینه ناهار 

 ))وظیفه خدمات شهری

713/186/14 287/813/3 0 000/000/18 

20511 

هزینه واگذاری خدمات 

شهری واداری )وظیفه 

 )خدمات اداری

000/950/56 0 472/850/4 528/099/52 

 528/641/107 472/250/13 472/250/13 528/641/107 جمع کل

  

 زمین سهم شهرداری که %20واگذاری شهرداری درخصوص درخواست آقای قاسم اسدی مبنی بر  22/8/96مورخ  66147/10/96امه شماره ن 8)   

 کمیسیون 10/11/96مورخ  11شماره  صورتجلسه 1ستناد بند با کاربری ورزشی می باشد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با ا

 اقدام و سپس با واگذاری 5ن ماده عمران، معماری و شهرسازی مقرر شد شهردار محترم نسبت به پیگیری تغییر کاربری به مسکونی از طریق کمیسیو

 .هرداری اعالم موافقت نمودزمین فوق با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی به نامبرده با رعایت ضوابط مالی ش

 .موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجراست 90رعایت ماده 9)   

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت 20لسه ساعت ج


