
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 7/7/98مورخ  116صورتجلسه شماره 

ساعت            سمی  سه ر شهر بجنورد، جل سالمی  شورای ا ضای محترم  شنبه   11:00پیرو دعوت قبلی از اع روز یک

در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس           7/7/98مورخ 

ز ته  یروی ا تظامی( و رییس شووورا نوومن میر مبدم به یانوورین و ارامیداشووت ایام ز ته  روز آت   شووا  و  

سه    ستور جل سایر  امه زا( را      د سیو ها و  سات کمی صورتجل شرح ذیل اتخاذ     قرائت   صمیماتی ب سی و تبادل  ظر ت و پس از برر

 اردید:

شماره   -1 شهرداری و اداره کل         27/6/98مورخ  69833/10/98 امه  صلح  امه فی مابین  صوص  شهرداری درم

ستا  مبنی  شورا  و مجتمع غدیر( به مدت      کتابخا ه زای عمومی ا شهرداری  دا  بر وااذاری مکا  کتابخا ه زای 

صرفی  آب، برق و ااز(         شهرداری به پردامت ززینه زای م سال با قید تعهد  شورا پس از    سه  سه مطرح،  در جل

  نکمیسیو  فرزنگی و اجتماعی نم   6/7/98مورخ  85صورتجلسه شماره     4بررسی و تبادل  ظر و به استناد بند   

ززینه زای مصرفی مذکور در سه سال متوالی از مبلغ    اعالم موافبت با توافبنامه مذکور، مبرر  مود سبف پردامت  

 ریال بیشتر  باشد.  000/000/450

شووهرداری درمصوووص افتتاح یسوواب  زد با ا صووادرات جهت    23/5/98مورخ  56987/10/98 امه شووماره  -2

سازی و فعال     ضوری قبوض  و سی و تبادل     پردامت غیر ی شورا پس از برر سه مطرح،   مود  بارکد مربوطه در جل

ستناد بند   شماره      5 ظر و به ا سه  سیو  بر امه، بودجه و   2/6/98مورخ  118صورتجل سرمایه اذاری به جهت   کمی

 با درمواست فوق اعالم موافبت  مود. تسریع و تسهیل در پردامت عوارض برای شهرو دا  و شهرداری، 

سه مزایده فروش        12/6/98مورخ  65002/10/98شماره   امه  -3 صورتجل صوص  قطعه زمین از  3شهرداری درم

ستناد بند          سی و تبادل  ظر و به ا شورا پس از برر سه مطرح،  شری ا  در جل نی ت کیکی  شماره       1ارا سه  صورتجل

تجدید مزایده فروش   6/6/98کمیسیو  بر امه، بودجه و سرمایه اذاری، با صورتجلسات مورخ      3/7/98مورخ  119

 زمین از ارانی ت کیکی شری ا  با رعایت آیین  امه مالی شهرداریها اعالم موافبت  مود.

شماره   -4 صه           12/6/98مورخ  66178/10/98 امه  شودای بدزی اجاره  عر ست بخ صوص درموا شهرداری درم

ریال با عنایت به  000/324/30دکه( سوورکار ما ا ام البنین ملکشووی متصوودی دکه واقع در پاری آزادی به مبلغ 

زمکاری  امبرده جهت ا تبال دکه تحت مالکیت ایشووا  در میابا  فردوسووی شوومالی به مکا  دیگر و زمهنین به 

شورا پس از بررسی و تبادل دکه مذکور بدلیل فاقد ا شعاب برق تعطیل بوده، مونوع در جلسه مطرح، جهت اینکه 

با توجه  کمیسیو  بر امه، بودجه و سرمایه اذاری و    3/7/98مورخ  119ره صورتجلسه شما    3 ظر و به استناد بند  

ستی(      ش  بهزی شرایط  امبرده  تحت پو ست،    به  شده ا شهرداری بوده و ا جام   با  و عدم تأمین برق که در تعهد 

 درمواست شهرداری اعالم موافبت  مود.

شماره   -5 صالح     2/7/98مورخ  72445/10/98 امه  صوص ا ضای       شهرداری درم سیما، منظر و ف سازما   بودجه 

ستناد بند          سی و تبادل  ظر و به ا شورا پس از برر سه مطرح،  شهری در جل شماره      5سبز  سه  مورخ   119صورتجل

کمیسیو  بر امه، بودجه و سرمایه اذاری، با اصالح بودجه سازما  مذکور بشرح جدول ذیل اعالم موافبت  3/7/98

  مود.  

 



  ارقام به ززار ریال(

 شرح مواد هزينه دک

جمع کل 

بودجه مصوب  

 1398سال 

بودجه 

مصوب   

سازمان 

فضاي سبز 

 98سال  

مبلغ 

 افزايش 

مبلغ 

 کاهش 

بودجه 

اصالحي 

سازمان سیما 

 و منظر شهري 

بودجه 

 اصالحي کل 

20503 
نگهداري و تعمیرات ماشین 

 نقلیه آالت و وسايط
6,299,000 1,600,000 150,000 0 1,750,000 6,449,000 

20504 
هزينه چاپ )اوراق، دفاتر، 

 نشريات، آگهي و عكس(
2,020,000 350,000 100,000 0 450,000 2,120,000 

20703 
لوازم يدکي ماشین آالت و 

 وسائط نقلیه
9,930,000 2,750,000  200,000 2,550,000 9,730,000 

20705 
خريد بذر و نهال و سم و 

 لوازم باغباني
356,327 270,000 50,000 0 320,000 406,327 

 4,450,000 1,200,000 0 350,000 850,000 4,100,000 لوازم تنظیف 20706

 1,166,000 10,000 40,000 0 50,000 1,206,000 حقوق و امتیازات 31003

31101 

بازسازي و تعمییرات 

 اساسي ساختمانها و

 تاسیسات اداري و شهري

100,000 100,000 0 80,000 20,000 20,000 

 36,306,000 10,000 90,000 0 100,000 36,396,000 ديون با محل 42001

3010400003 

پروژه توسعه نرم افزاري 

سیستم شهرسازي، مالي، 

 اداري و بخش هاي  وابسته

2,950,000 280,000 0 250,000 30,000 2,700,000 

3050100021 

پروژه خريد لوله و اتصاالت 

و آبرساني  جهت لوله گذاري

توسعه فضاي سبز میادين 

لچگي هاو بلوار هاي 

 جديدالحداث و معابر

350,000 350,000 100,000 0 450,000 450,000 

3050100011 

پروژه خريد و تعمیر و 

نگهداري شبكه تاسیسات 

 آب و برق و مكانیكي

4,190,000 690,000 0 90,000 600,000 4,100,000 



 67,897,327 7,390,000 750,000 750,000 7,390,000 67,897,327 

 
رییس محترم کمیسوویو  بر امه، بودجه و سوورمایه اذاری درمصوووص اصووالح   02/07/98ش مورخ /1565/5/98 امه شووماره  -6

سال      سی  سابر سالهای       1396قرارداد ی سی  سابر سی و     95و94و93مطابق با م اد قرارداد ی شورا پس از برر سه مطرح،  ( در جل

کمیسیو  بر امه، بودجه و سرمایه اذاری،    3/7/98مورخ  119صورتجلسه شماره     6و به استناد درمواست مذکور و بند   تبادل  ظر 

 (، اعالم موافبت  مود.95با اصالح قرارداد مطابق با قرارداد یسابرسی سنوات قبل  

 1398ثبت شووده در دبیرما ه شووورا درمصوووص ا تخاب یسووابرا برای سووال   26/5/98ش مورخ /1251/5/98 امه شووماره  -7

قا و   80ماده  30شووهرداری و سووازما های تابعه و شووورا در جلسووه مطرح، شووورا پس از بررسووی و تبادل  ظر و به اسووتناد بند   

کمیسیو  بر امه، بودجه و   3/7/98مورخ  119صورتجلسه شماره     4ند تشکیالت، وظایف و ا تخابات شورازای کشور و زمهنین ب   

سابدارا             -سرمایه اذاری پس از ا جام فرایندزای قا و ی  فراموا   ضو ا جمن ی سی که ع سابر سه ی س ستعالم قیمت( از پنج مو ا

ابرسی و مدمات مدیریت آیین  ریال با موسسه یس    000/000/790با ا تخاب و ا عباد قرارداد به مبلغ رسمی کشور  یز می باشند    

 شهرداری و سازما های وابسته و شورا اعالم موافبت  مود. 98پژوزا   ایرا یا ( برای یسابرسی سال 

شهرداری درمصوص ارائه طرح پیشنهادی جایگزینی را نداا  باز شسته در جلسه         2/6/98مورخ  59753/10/98 امه شماره   -8

کمیسیو  تل یبی عمرا ، معماری   3/7/98مورخ  52صورتجلسه شماره     1ظر و به استناد بند  مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل    

سازی    شهر سرمایه اذاری   -و  شهری و با توجه به محدودیت و عدم مجوز بکارایری     –بر امه، بودجه و  ست  مدمات و محیط زی

شده از        سته مطابق طرح ارائه  ش سا ی، به تعداد را نداا  محترم باز  صی وااذار اردد، اعالم     یروی ا  صو طریق مزایده به بخ  م

 موافبت  مود.

شماره   -9 شرکت زماگ( واقع در جنب       5/6/98مورخ  61482/10/98 امه  سرمایه اذار   صوص وااذاری زمین به  شهرداری درم

س از بررسووی و پروژه زماگ جهت ایداث دی کلینیا که فارغ از قرارداد قبلی پروژه زماگ می باشوود در جلسووه مطرح، شووورا پ

بر امه، بودجه  -کمیسیو  تل یبی عمرا ، معماری و شهرسازی    3/7/98مورخ  52صورتجلسه شماره     2تبادل  ظر و به استناد بند  

مترمربع جهت ایداث دی کلینیا  1/1199مدمات و محیط زیسووت شووهری، با وااذاری زمین به مسووایت  –و سوورمایه اذاری 

 داداستری، اعالم موافبت  مود. براساا قیمت اذاری کارشناا رسمی

و تهاتر آ    باغ اردشیرما (شهرداری درمصوص وااذاری ملا ا تهای میابا  قیام  27/6/98مورخ  69712/10/98 امه شماره  -10

با طلب سازما  تامین اجتماعی، به  رخ روز و توسط کارشناسا  رسمی داداستری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل           

ستناد بند    ظر شماره       3و به ا سه  سازی      3/7/98مورخ  52صورتجل شهر سیو  تل یبی عمرا ، معماری و  بر امه، بودجه و  -کمی

 مدمات و محیط زیست شهری، با درمواست شهرداری اعالم موافبت  مود. –سرمایه اذاری 

صره زای ذیل آ            90* رعایت ماده  شور و تب سر ک سرا ستای  شهر و رو شورازای  سوم به  ستگاه زای   مو شهرداری و کلیه د   برای 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 10ذین ع الزم االجراست.  این صورتجلسه در قالب 

 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد  ص( ماتمه یافت. 15جلسه ساعت 


