
  دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 1/7/97مورخ  57صورتجلسه شماره 

در  1/7/97پیرو 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 

یان بود قرائت و سپس مقدم و گرامیداشت ایام هفته، دستور جلسه را که با حضور شهردار محترم آقای برات

شهردار محترم گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت شهری انجام شده به جلسه ارائه و 

برنامه ها و اقداماتی که در تا پایان سال جاری در دستور کار را تشریح نمود. در ادامه هر کدام از اعضا بطور 

پرداختتند. و پس از بررسی و تبادل نظر نامه های رسیده به جداگانه به نقطه نظرات خود در مسائل شهری 

 :شورا تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید

 97/6/31شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  97/6/31مورخ  97/10/57417نامه شماره 1- 

تحت  5-35-09-26فیمابین شهرداری و آقای حسن اکرامی به وکالت آقای حسین چوپانی با کد نوسازی 

مترمربع و درخواست مالک مبنی بر  649بخش یک واقع در حاشیه میدان کارگر با مساحت  26پالک ثبتی 

مترمربع پارکینگ در زیرزمین بنای احداثی در ملک مذکور که برابر صورتجلسه توافقی  422واگذاری متراژ 

ورا پس از بررسی و تبادل نظر پارکینگ عمومی و بنام شهرداری می باشد در جلسه مطرح، ش 29/7/91مورخ 

با توجه به کارشناسی انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و 

موضوع برآورد ارزش  31/6/97صورتجلسه توافقی مورخ  2مقررات شهرسازی و مشروط به تغییر مبلغ بند 

ریال  000/000/000/10هشتاد میلیون تومان( به مبلغ  ریال )هشتصدو 000/000/800/8مجموع از مبلغ 

 .)یک میلیارد تومان( تغیر یابد اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

شهرداری درخصوص تمدید قرارداد اجاره تابلوی تبلیغاتی سه  97/2/24مورخ  97/10/15606نامه شماره 2- 

به شرکت تبلیغاتی آسمان آبی واقع در میدان شهید محمدزاده در جلسه مطرح، شورا پس از  وجهی مربوط

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  29/2/97مورخ  44صورتجلسه شماره  4بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

اعالم گردد و  گذاری مشروط به اینکه ظرف مدت سه ماه نسبت به تکمیل آن اقدام و نتیجه به شهرداری

 .تضامین الزم دریافت گردد، با پیشنهاد شهرداری اعالم موافقت نمود

شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه سازمان آتش نشانی و  97/6/4مورخ  97/10/49442نامه شماره 3- 

ریال برابر جدول( در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  000/000/300/1ردیف به مبلغ  4خدمات ایمنی )در 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه  26/6/97مورخ  60صورتجلسه شماره  2و تبادل نظر و با استناد به بند 

 .گذاری با پیشنهاد شهرداری اعالم موافقت نمود

 

 شرح کد
 97بودجه مصوب 

 (هزار ریال)

 افزایش/کاهش

 (هزار ریال)

 بودجه اصالحی

 (هزار ریال)

 000/500 -000/300 000/800 یوتریتجهیز آتش نشانی به سیستم کامپ 6200703

 000/600 +000/300 000/300 خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه 6201204

 000/100 -000/100 000/200 مأموریت داخل کشور 6200301



 000/100 +000/100 0 مأموریت خارج کشور 6200302

 000/300/1 0 000/300/1 جمع

شهرداری درخصوص تمدید قرارداد راهبر متل رستوران باباامان  97/6/10مورخ  97/10/50953نامه شماره  -4

صورتجلسه شماره  4آقای محمد رشیدی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

تا  31/4/97قرارداد از تاریخ  کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد تمدید 26/6/97مورخ  60

تحت هیچ شرایطی با تمدید قرارداد  1/7/97اعالم موافقت نمود، ضمناً مقرر شد پس از تاریخ  1/7/97تاریخ

 .مذکور موافقت نخواهد شد

شهرداری درخصوص درخواست موافقت تهاتر هزینه های  97/6/25مورخ  97/14/55925نامه شماره  - 5

ریال توسط راهبر استخر شهروند آقای قنبری با اجاره بهاء و پادار نمودن  100/478/639/1انجام شده به مبلغ 

 8شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند  97آن در متمم بودجه سال 

خواست کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری ضمن موافقت با در 26/6/97مورخ  60صورتجلسه شماره 

شهرداری، مقرر نمود شهرداری قبل از انجام هرگونه هزینه ای که نیاز به اصالح بودجه دارد پس از اخذ مصوبه 

 .شورا نسبت به هزینه آن اقدام نماید

اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد درخصوص نرخ  3/6/97مورخ  17/20361/7911نامه شماره  -6 

پیشنهادی سرویسهای مدارس شهر بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

به اینکه نرخ کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و با توجه  27/6/97مورخ  23صورتجلسه شماره  1

داشته با نرخ پیشنهادی سرویسهای مدارس شهر بجنورد  96افزایش نسبت به سال %10پیشنهادی کمتر از 

 .نمود موافقت اعالم  97-98توسط اداره مذکور برای سال تحصیلی 

 13فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص بند  20/6/97مورخ  1546/1/4121نامه شماره  -7 

 دکتر آقای تندیس نصب محل نمودن مشخص بر مبنی اسالمی شورای 4/6/97 مورخ  55شماره صورتجلسه 

 40 شماره صورتجلسه 1 بند استناد به و نظر تبادل و بررسی از پس شورا مطرح، جلسه در شادلو ... ا امان

میدان  محل در شادلو... ا دکترامان آقای سردیس نصب با اجتماعی و فرهنگی کمیسیون 31/6/97 مورخ

 .مشاهیر و مفاخر پارک تفریحی بش قارداش، اعالم موافقت نمود

ثبت شده در دبیرخانه شورا درخصوص درخواست مدیرعامل  3/6/97ش مورخ /1411/5/987نامه شماره -8

محترم موسسه فرهنگی و هنری آوش مبنی بر حمایت مالی و معنوی از گروه نمایش )این خونه بهم ریخته 

مورخ  40صورتجلسه شماره  1طرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند است( در جلسه م

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با خرید بلیط جهت خانواده های کارکنان شهرداری تا  31/6/97

ریال جهت سه شب اجرا با هماهنگی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی اعالم موافقت  000/000/45مبلغ

 .نمود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و  90ایت ماده رع -9

 .کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجرا است


