
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد ۲۲/۷/۹۷مورخ  ۶۰صورتجلسه شماره 

در  ۲۲/۷/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۷:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

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

 .گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید

و  فی مابین شهرداری ۳۰/۳/۹۷شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ  ۱۴/۷/۹۷مورخ  ۶۴۶۶۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

واقع در میدان جوادیه  ۵۸۲۰/۱۵۵/۱۶۹تحت پالک ثبتی  ۵-۳۳-۴۰-۲۸۷-۱آقای هادی ربانی مالک ملک با کد نوسازی 

متری قرار دارد و  ۳۲مترمربع که در مسیر بازگشایی  ۴۰/۱۵۵حدفاصل خیابان جوادیه و خیابان معراج با مساحت عرصه 

مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی  درخواست مالک مبنی بر دریافت معوض و خسارت در جلسه

انجام شده و اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، 

 .این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

مدیرعامل محترم آب و فاضالب خراسان شمالی درخصوص قیمت گذاری محلی  ۹۷/۶/۲۵مورخ  ۳۳۱۸/۱/۹۷۱ نامه شماره  -۲

هیأت محترم وزیران به منظور  ۹/۲/۹۷ه مورخ  ۵۵۰۵۵ت/۱۲۱۶۰تصویب نامه شماره  ۱۴خدمات آب و فاضالب براساس تبصره 

رح، شورا پس از بررسی و در جلسه مط ۹۷/۲/۹مورخ  ۹۷/۱۲۳۰۰/۲۰/۱۰۰رسیدن به قیمت تمام شده و ابالغ آن به شماره 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با پیشنهاد شرکت  ۱۸/۷/۹۷مورخ  ۶۳صورتجلسه شماره  ۱تبادل نظر و به استناد بند 

 .آب و فاضالب به شرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 

 )طبقات مصرف در یک ماه )لیتر کاربري
قیمت آب نسبت به مازاد 

 ))لیتر/ریال

فاضالب نسبت به مازاد قیمت 

 ))لیتر/ریال

 مسکوني

 ۱ ۴/۱ ۰ مصرف ۵۰۰۰

 ۵/۱ ۱/۲ ۵۰۰۰ مصرف ۱۰۰۰۰

 ۲ ۸/۲ ۱۰۰۰۰ مصرف ۱۵۰۰۰

 ۶/۲ ۷/۳ ۱۵۰۰۰ مصرف ۲۰۰۰۰

 ۸/۳ ۵/۵ ۲۰۰۰۰ مصرف ۲۵۰۰۰

 ۶ ۶/۸ ۲۵۰۰۰ مصرف ۳۰۰۰۰

 ۱/۷ ۲/۱۰ ۳۰۰۰۰ مصرف ۳۵۰۰۰

 ۸/۷ ۲/۱۱ ۳۵۰۰۰ مصرف ۴۰۰۰۰



 ۵/۸ ۲/۱۲ ۴۰۰۰۰ مصرف ۵۰۰۰۰

 ۲/۹ ۲/۱۳ ۵۰۰۰۰ مصرف

 ۸ ۸ غیر مسکوني

 

شهرداری درخصوص پیشنهاد قرارداد واگذاری امور اخذ عوارض نوسازی به بخش  ۹۷/۷/۱۲مورخ  ۹۷/۱۰/۶۱۸۷۰نامه شماره  -۳

خصوصی )دفاتر پیشخوان( به منظور بهبود خدمات رسانی به شهروندان محترم در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل 

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری ضمن اعالم  ۱۸/۷/۹۷مورخ  ۶۳ره صورتجلسه صورتجلسه شما ۲نظر و به استناد بند 

 .موافقت با کلیات درخواست شهرداری مقرر شد قرارداد منعقده برای تصویب نهایی به شورا ارسال گردد

و  شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی ۹۷/۷/۱۸مورخ  ۹۷/۱۰/۶۳۵۷۳نامه شماره  -۴

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با  ۱۸/۷/۹۷مورخ  ۶۳صورتجلسه صورتجلسه شماره  ۳تبادل نظر و به استناد بند 

 .اصالحیه بودجه شهرداری به شرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 )ارقام به هزار ریال(

 مبلغ کاهش بودجه اصالحي
مبلغ 

 افزایش
 کد بودجه عنوان ردیف اعتبار مصوب

 ۳۰۳۰۱۰۰۰۱۳ متری دانشگاه آزاد ۶۲پروژه تکمیل  ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۸۰۰/۳ ۰ ۰۰۰/۲۰۰/۴

۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰ ۰۰۰/۲۰۰/۱ 
پروژه موج تراشی آسفالت معابر سطح 

 شهر
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶ 

۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۸۰۰ ۰ ۰۰۰/۶۰۰/۱ 
متری جوایه به طرف  ۳۲پروژه تکمیل 

 )کوی امام هادی )ع
۳۰۳۰۱۰۰۰۱۷ 

۰ ۰۰۰/۴۰۰/۲ ۰ ۰۰۰/۴۰۰/۲ 
پروژه طراحی و احداث مجموعه 

 فرهنگی حافظ در محوطه تاالر حافظ
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۴ 

۰۰۰/۴۵۰/۴ ۰ ۰۰۰/۴۵۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳ 

پروژه مطالعه و امکان سنجی فرصت 

های قابل سرمایه گذاری و ایجاد درآمد 

 های پایدار

۳۰۱۰۳۰۰۰۱۵ 

۰۰۰/۹۰۰/۳ ۰ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۴۰۰/۲ 
پروژه تعمیرات اساسی ماشین آالت 

 خدمات شهری
۳۰۵۰۳۰۰۰۰۸ 



۰۰۰/۶۰۰/۱۷ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۶۰۰/۱۵ 
پروژه تعمیر و مرمت ابنیه و تاسیسات و 

 مبلمان شهری
۳۰۷۰۱۰۰۰۱۱ 

۰۰۰/۲۰۰/۵ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۲۰۰/۳ 
پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آالت و 

 وسایط نقلیه عمرانی
۳۰۸۰۱۱۰۰۰۰۱ 

۰۰۰/۵۹۰ ۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۲۹۰ 
سوخت دستگاه های حرارتی )وظیفه 

 )شهری
۲۰۶۰۱ 

۰۰۰/۷۵۰/۱۴۲ ۰۰۰/۲۵۰/۷ ۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ 
پروژه هزینه های پیش بینی نشده و 

 دیون عمران
۳۰۹۱۰۰۰۰۰۱ 

 جمع کل ۰۰۰/۰۹۰/۱۸۰ ۰۰۰/۰۵۰/۱۱ ۰۰۰/۰۵۰/۱۱ ۰۰۰/۰۹۰/۱۸۰

 

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات  ۱۹/۷/۹۷مورخ  ۱۷۴۸/۱/۴۱۲۱نامه شماره  -۵

با موضوع وصول تعرفه  ۱/۷/۹۷مورخ  ۵۷صورتجلسه شماره  ۶شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

نایت به اینکه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در دفترچه عوارض عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری امالک و با ع

شهرداری قبل از سال جاری به شورا پیشنهاد گردیده و مورد تصویب قرار گرفته و توسط دیوان عدالت اداری ابطال  ۹۷سال 

هرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر قابل گردید و از طرفی با توجه به نامه مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان ش

وصول بودن عوارض مذکور به شهرداری ابالغ گردیده، لذا شورا مجدداً پس از بررسی و تبادل نظر و با عنایت به استنادات قانونی 

 .بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدند

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات  ۱۷/۷/۹۷مورخ  ۱۷۲۷/۱/۴۱۲۱نامه شماره  -۶

با موضوع شروع بکار و  ۸/۷/۹۷مورخ  ۵۸صورتجلسه شماره  ۱شوراهای شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

شورای اسالمی شهر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و انتخاب هیأت امناء و ارکان مرکز آموزش و پژوهش 

قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و ضرورت تصمیم گیری الزم  ۸۰ذیل ماده  ۲استناد به بند 

ه هیأت محترم حل اختالف استان با پشتوانه علمی برای مدیریت شهری بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور ب

 .را خواستار شدند

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


