
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۶/۱/۹۷مورخ  ۳۵صورتجلسه شماره 

در  ۲۶/۱/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

تبریک عید مبعث و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح 

 :ذیل اتخاذ گردید

 

فی مابین شهرداری و آقای  ۱۲/۱۰/۹۶رو اصالحیه صورتجلسه توافقی مورخ پی ۲۲/۱/۹۷مورخ  ۴۹۴۱/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

اصلی واقع در خیابان جوادیه حاشیه میدان با  ۲۲۶۹/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۵-۳۳-۴۰-۷-۱ساالر رستمی با کد نوسازی 

واقع می باشد مبنی متری جوادیه حاشیه میدان  ۳۲مترمربع که کالً در مسیر گذر  ۵/۲۴۱مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 

بر دریافت خسارت و معوض در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح 

تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ 

 .ماه معتبر خواهد بودابالغ به مدت سه 

 

شهرداری، درخصوص تجدید مناقصه اجاره کامیون ده تن در جلسه مطرح،  ۲۱/۱۲/۹۶مورخ  ۱۰۵۹۱۶/۱۰/۹۶نامه شماره  -۲

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  ۲۳/۱/۹۷مورخ  ۳۸صورتجلسه شماره  ۱شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .ری اعالم موافقت نمودندگذاری با درخواست شهردا

 

شهرداری و سازمانهای  ۱۳۹۶شهرداری درخصوص متمم تلفیقی بودجه سال  ۳۰/۱۱/۹۶مورخ  ۹۷۲۹۵/۱۰/۹۶نامه شماره  -۳

کمیسیون  ۲۳/۱/۹۷مورخ  ۳۸صورتجلسه شماره  ۲وابسته در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

به تفکیک بشرح ذیل اعالم  ۹۶گذاری با متمم تلفیقی بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته در سال  برنامه، بودجه و سرمایه

 .موافقت نمود

 

 هزار ریال ۴۹۸/۹۷۳/۱۱۸/۱متمم بودجه تلفیقی شهرداری بجنورد به مبلغ  -۳-۱

 

 .می باشد ۹۶هزار ریال متمم بودجه شهرداری در سال  ۴۹۸/۰۰۳/۰۰۸/۱مبلغ  -

 

هزار ریال می  ۰۰۰/۰۵۹/۸۰هزار ریال جمع متمم بودجه سازمانها با کسر ارقام تکراری جاری به مبلغ  ۰۰۰/۴۷۰/۱۸۴مبلغ  -

 .باشد

 

 :شهرداری بجنورد به شرح ذیل می باشد ۱۳۹۶متمم بودجه سال  -۳-۲

 

 هزار ریال ۴۹۸/۰۰۳/۰۰۸/۱الف( جمع کل درآمد شهرداری به مبلغ 



 

 هزار ریال ۰۸۰/۶۴۷/۱۲۲ب( وظیفه خدمات اداری به مبلغ 

 

 هزار ریال ۷۰۶/۹۶۱/۳۹۴ج( وظیفه خدمات شهری به مبلغ 

 

 هزار ریال ۷۱۲/۳۹۴/۴۹۰د( وظیفه عمران شهری به مبلغ 

 

 :سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد ۱۳۹۶متمم بودجه  -۳-۳

 

 هزار ریال ۰۰۰/۱۷۰/۱۰الف( درآمد سازمان در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۶۲/۴لی مبلغ ب( هزینه های پرسن

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۵۸/۴ج( هزینه های اداری مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۷۵۰/۱د( هزینه های سرمایه ای مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۳۰۰هـ( هزینه های انتقالی مبلغ 

 

 :سازمان آتش نشانی شهرداری بجنورد ۱۳۹۶متمم بودجه سال  -۳-۴

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۰۰/۵۱دجه مبلغ الف( درآمد سازمان در متمم بو

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ب( هزینه های پرسنلی مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۸۲۹/۱ج( هزینه های سرمایه ای مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۵۱/۶د( هزینه های اداری مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۱۲۰/۱هـ( هزینه های انتقالی مبلغ 

 

 :و منظر و فضای سبز شهری سازمان سیما ۱۳۹۶متمم بودجه سال  -۳-۵

 

 هزار ریال ۰۰۰/۵۰۰/۲۴الف( درآمد سازمان در متمم بودجه مبلغ 



 

 هزار ریال ۰۰۰/۵۵۵/۱۱ب( هزینه های پرسنلی در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۷۹۳/۱۰ج( هزینه های اداری در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۷۲/۱د( هزینه های سرمایه ای در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۸۰/۱هـ( هزینه های انتقالی در متمم بودجه مبلغ 

 

 :سازمان حمل و نقل و بار و مسافر ۱۳۹۶متمم بودجه سال  -۳-۶

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۰۰/۵۸الف( درآمد سازمان در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۱۰۰/۳۰ب( هزینه های پرسنلی در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۰۸۰/۱۵هزینه های اداری در متمم بودجه مبلغ ج( 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۸۷۰د( هزینه های سرمایه ای در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۹۵۰/۱۰هـ( هزینه های انتقالی در متمم بودجه مبلغ 

 

 هزار ریال ۰۰۰/۸۰۰/۴۰به مبلغ  ۱۳۹۶سهم شهرداری از متمم پسماند سال  ۵۱% -۳-۷

 

شهرداری  ۲۲/۱/۹۷م ح مورخ /۱۰/۹استانداری محترم خراسان شمالی و نامه شماره  ۲۰/۱/۹۷مورخ  ۳۴۲/۶/۴۱نامه شماره  -۴

درخصوص اعزام هیأت تجاری و سرمایه گذاری به کشور ترکیه مبنی بر شرکت رییس محترم شورای شهر بجنورد آقای مهدی 

جنورد به همراه هیأت تجاری و سرمایه گذاری به منظور پیگیری طرح ها و محمدی و آقای روح ا... براتیان شهردار محترم ب

فرصتهای سرمایه گذاری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با شرکت نامبردگان با رعایت قوانین مربوطه اعالم 

 .موافقت نمود

 

میسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای رییس محترم ک ۲۲/۱/۹۷ش مورخ /۱۴۷/۵/۹۷نامه بشماره دبیرخانه شورا  -۵

اسالمی شهر بجنورد درخصوص دعوت شرکت موسیاد ترکیه از اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد و شهردار بجنورد جهت 

 بازدید از شهر چوروم ترکیه با توجه به اینکه شرکت مذکور کلیه هزینه های پذیرایی، اسکان و ایاب و ذهاب داخل کشور ترکیه

متقبل شده اند و از طرفی فقط هزینه بلیط رفت و برگشت از محل بودجه شورا تأمین  ۲۵/۲/۹۷لغایت  ۲۱/۲/۹۷را از تاریخ 



خواهد شد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست فوق با رعایت قوانین مربوطه و اخذ مجوز 

 .ودسفر از استانداری محترم اعالم موافقت نم

 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های  ۹۰رعایت ماده  -۶

 .ذینفع الزم االجراست

 


