
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 27/5/98مورخ  106صورتجلسه شماره 

مهور    یکشهنب  روز  11:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه  رسه ی سهاع     

 در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.  27/5/98

آرزوی قبهولی ااعهات و    تبریک اعیهاد و  رییس شورا ض نجلس  با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس 

سرپرس   مح د مهدی خاکشورعبادات و خیر مقدم ب  حاضرین در جلس  و ه چنین میه ان دعوت شده ب  جلس  آقای 

(، دستور جلسه   عید قربانبجنورد، و گرامیداش  مناسبتهای ایام هفت  ) یشهردار و ه راهان )مدیران شهرداری( محترم

 یمحترم شههردار آقای مهندس خاکشور سرپرس  با توج  ب  دعوت ریاس  شورا از شروع جلس  و پس از ن ود ائ  را قر

گزارشهی از   مدت زمهان سرپرسهتی ایشهان،   در بجنورد جه  ارائ  گزارش از ع لکرد و فعالیتهای صورت گرفت  شهرداری 

ب  جلس  ارائ  و توضهیحات  را هنگی، اجت اعی و ... ع رانی، فراقدامات انجام شده شهرداری در حوزه های مختلف شهری 

 مبسوای از پیشرف  فیزیکی پروژه ها و اقدامات انجام شده را تشریح ن ود.

بطور جداگان  ب  نقط  نظرات هر کدام بجنورد، اعضای محترم شورا  یشهردارسرپرس  ه چنین در ادام  توضیحات 

 متذکر شدند.ر حوزه های مختلف شهری پرداخت  و مواردی را و دغدغ  های خود درخصوص فعالیتهای شهرداری د

در پایان اظهار امیدواری شد با فعالیتهای بی وقف  شهرداری در حوزه های مختلهف شههری و ه چنهین ح ایتههای     

تهالش  شورای شهر از مدیری  شهری در راستای تحقق توسع  ه   جانب  و ارتقاء خدمات شهری ب  شههروندان محتهرم   

در ادام  جلس  نام  ها و صورتجلسات ک یسیونها قرائ  و پس از بررسی و تبادل نظر تص ی اتی ب  شرح ذیل اتخاذ  .گردد

 گردید:

شهرداری درخصوص اصالح بعضهی از ردیهف بودجه  ع رانهی در جلسه        10/5/98مور   51739/10/98نام  ش اره  -1

 برنامه ،  ک یسهیون  23/5/98مهور    116 شه اره  صورتجلس  1 بندمطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و ب  استناد 

 با اصالح ردیف بودج  ع رانی بشرح جدول ذیل اعالم موافق  ن ود. گذاری سرمای  و بودج 

بودجه اصالحي  کاهش افزایش بودجه مصوب شرح هزینه ردیف
 )هزار ریال(

3050100003 
ژه تک یل پارک و مسجد پرو

 هداری بابااماننگو تع یر و 
000/000/10 0 000/000/2 000/000/8 

30501000030 
پروژه احداث تصفی  خان  

 فاضالب پارکهای سطح شهر
000/650/1 000/000/2 0 000/650/3 

 000/650/11 000/000/2 000/000/2 000/650/11 جمع کل

نهین اخهذ تعرفه     شهرداری درخصوص واگذاری مدیری ، راهبهری و ه چ  16/5/98مور   54766/10/98نام  ش اره  -2

ورودی پارکینگ پارکهای باباامان، بش قارداش و شهربازی ب  بخش خصوصی از اریق برگزاری مزایده مطهابق بها تعرفه     

 23/5/98مهور    116 شه اره  صورتجلسه  12 بنهد مصوب در جلس  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و ب  اسهتناد  

ن ودن فرایند قانونی مطابق آیین نام  مالی شهردرای انجام گیرد، اعهالم   و ای گذاری سرمای  و بودج  برنام ، ک یسیون

 موافق  ن ود.



ثب  شده در دبیرخان  شورا درخواس  آقای شایان آدین  زاده مبنی بر در  26/5/98ش مور  /1291/5/98نام  ش اره  -3

و  98مرداد مهاه   29غدیر مقارن با  اختیار گذاشتن یکی از مراکز ع ومی سطح شهر جه  برپایی دف نوازی در شب عید

میلیون ریال ک ک هزین  جه  تهی  کلیپ تصویری حرف  ای در جلس  مطرح، شهورا پهس از    10ک ک و مساعدت مبلغ 

با در اختیهار   اجت اعی و فرهنگی ک یسیون 26/5/98مور   84 ش اره صورتجلس  4 بندبررسی و تبادل نظر و ب  استناد 

میلیون ریال ب  گروه دف نوازان از محل ردیف اعتبهاری معاونه     10شهربازی و مساعدت مبلغ گذاشتن مکانی در پارک 

 فرهنگی شهرداری اعالم موافق  ن ود.

 در جلس  قرائ  گردید.برنام ، بودج  و سرمای  گذاری  –* صورتجلسات ک یسیون فرهنگی و اجت اعی

کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلی  دستگاه موسوم ب  شوراهای شهر و روستای سراسر  90* رعای  ماده 

 بند مصوب  ب  تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 3های ذینفع الزم االجراس . )این صورتجلس  در قالب 
 


