
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 10/4/98مورخ  98صورتجلسه شماره  

روز دوشنبه  11:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس         10/4/98مورخ 

صادق )ع( و ...(              ضرت امام جعفر  شهادت ح شت ایام هفته ) ضرین و گرامیدا ضمن خیر مقدم به حا شورا  رییس 

دستور جلسه )نامه ها، صورتجلسات کمیسیونها و ...( را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل          

 اتخاذ گردید:

شماره   1- صور    1/4/98مورخ  33565/10/98نامه  صالحیه  سه ا  شهرداری و  فیمابین 8/12/97مورخ  توافقی تجل

دارای قولنامه عادی واقع در بلوار  7-48-300-210آقای اسممماعیل باغیقی )رسممالت( مالک ملک با کد نوسممازی  

صه       ساحت عر شم زنی با م شایی     1600والیت انتهای کوچه پ سیر بازگ متری قرار دارد،  32مترمربع که کالً در م

ست مالک مبنی ب  سی و تبادل نظر با توجه به       درخوا شورا پس از برر سه مطرح،  سارت در جل ر دریافت معوض و خ

کارشناسی انجام شده و ضرورت اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصالحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و         

مصوبه قبلی شورا در بند   ) .خواهد بودمقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر    

 (22/2/98مورخ  89صورتجلسه شماره  12

فرمانداری محترم درخصممموع اعالم نظر هیمت محترم تطبیق     9/4/98مورخ  709/1/4121نامه به شمممماره      2- 

سبت به بند           ستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر ن شهر سالمی  شوراهای ا صوبات  شماره      1م سه  مورخ  96صورتجل

 تیم خرید توسممط شممهرداری بطور امانت به اسممتانداری بابت ریال میلیارد 20با موضمموع پرداخت مبل   29/3/98

سته  شمالی     یک فوتبال برای ا د سان  سی و تبادل نظر و با عنایت به       ستان خرا شورا پس از برر سه مطرح،  در جل

اینکه مبل  فوق کمک نبوده و صممرفاً بعنوان امانت به مدت یکماه از طرش شممهرداری در اختیار اسممتانداری محترم 

قرار می گیرد، بر مصمموبه خود اصممرار و درخواسممت ارجاع مصمموبه مذکور به هیمت محترم حل اختالش اسممتان را   

 تار شدند.خواس

شممهرداری درخصمموع درخواسممت آقای حمید هدایتی مبنی بر   29/3/98مورخ  32577/10/98نامه شممماره  -3

مترمربع زمین حد فاصممل زمین تحویل شممده قبلی تا محوطه درختکاری جهت کسممری زمین احدا   70واگذاری 

سی و تبادل نظر و         شورا پس از برر سه مطرح،  سوخت )پمپ بنزین( در جل ستناد بند  جایگاه  سه     2به ا صورتجل

 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با قیمت کارشناسی روز اعالم موافقت نمود. 10/4/98مورخ  110شماره 

شهرداری درخصوع درخواست اصالحیه بودجه با عنایت به ضرورت       5/4/98مورخ  35661/10/98نامه شماره   -4

سیر تردد پارک دوبرار و ..  ستناد بند        تممین ایمنی م سی و تبادل نظر و به ا شورا پس از برر سه مطرح،   1. در جل

شماره      سه  صالحیه بودجه        10/4/98مورخ  110صورتجل ست ا سرمایه گذاری با درخوا سیون برنامه، بودجه و  کمی

   شهرداری به شرح ذیل اعالم موافقت نمود.  

 

 

 



 )ارقام به هزار ریال(    

 بودجه اصالحي مبلغ کاهش فزایشمبلغ ا اعتبار مصوب عنوان کد بودجه

 000/000/10 0 000/000/7 000/000/3 پروژه تکمیل پارک دوبرار 3050100005

3010300009 
پروژه مطالعه و طراحی پروژه های 

 عمرانی پیش بینی نشده سطح شهر
000/000/1 000/850 0 000/850/1 

 جدید
پروژه احدا  بنا در اراضی شهرداری جهت 

 جلوگیری از خام فروشیمرغوب سازی و 
0 000/000/3 0 000/000/3 

3091000001 
پروژه هزینه های پیش بینی نشده 

 و دیون عمران
000/000/186 0 000/500/8 000/500/177 

 000/000/3 000/000/2 0 000/000/5 پروژه ایجاد پایگاه سالمت و تندرستی 3060200006

3010300016 
خانه پروژه مطالعه و طراحی و اجرای 

 فرهنگ محالت
000/500 0 000/350 000/150 

 000/500/195 000/850/10 000/850/10 000/500/195 جمع کل

شممهرداری درخصمموع تهاتر زمین شممهرداری با مطالبات تممین    2/4/98مورخ  34123/10/98نامه شممماره  -5

تهاتر آن با یک قطعه زمین با      و  97و 96اجتماعی به منظور تعیین تکلیف بدهی شمممهرداری مربوه به سمممالهای       

مترمربع واقع در انتهای خیابان قیام جنب دادسرا در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  20/4908مساحت 

ستناد بند   شماره      6نظر و به ا سه  ضمن      10/4/98مورخ  110صورتجل سرمایه گذاری  سیون برنامه، بودجه و  کمی

ست، مقر  صمیم گیری نهایی       اعالم موافقت با کلیات درخوا شهرداری محترم پس از انجام کارشناسی جهت ت شد  ر 

 به شورا ارسال نمایند.

شماره   -6 شهروند از مبل          4/4/98مورخ  35320/10/98نامه  ستخر  صوع افزایش تعرفه بهای ا شهرداری درخ

ه مطرح، شورا پس اداره کل ورزش و جوانان در جلس 98ریال طبق نرخنامه سال  000/125ریال به مبل   000/65

کمیسممیون برنامه، بودجه و  10/4/98مورخ  110صممورتجلسممه شممماره  7از بررسممی و تبادل نظر و به اسممتناد بند 

مشمممروه به افزایش اجاره بهاه به ازای افزایش بهاه    ،ریال 000/100سمممرمایه گذاری با افزایش نرخ بلیط به مبل  

 خدمات اعالم موافقت نمود.

 عمران، معماری و شهرسازی در جلسه قرائت گردید. –برنامه، بودجه و سرمایه گذاری * صورتجلسات کمیسیون



موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه             90* رعایت ماده 

محترم شورای اسالمی   بند مصوبه به تمیید اعضای    8دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب     

 شهر رسید(.
 


