
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 12/8/98مورخ  120صورتجلسه شماره  

روز یکشنبه  12:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت   

شورا       12/8/98مورخ  سات  سالن جل سه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و      در محل  شد، جل شکیل  ت

تبریک ماه ربیع االول و شهادت حضرت سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )

 )صورتجلسات کمیسیونها و سایر     و دستور جلسه   را گرامی داشته  ...( روز سیزدهم آبان ماه و  و امام حسن عسکری )ع(   

 را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:نامه ها( 

 فیمابین 23/6/98 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  21/7/98مورخ  80107/10/98نامه شماره  -1

ساجدی پاقلعه آقای  و شهرداری   1382/247/125و پالک ثبتی  3-58-76-4-1مالک ملک با کد نوسازی   علی 

 680680/608/320/2مبنی بر باقیمانده طلب مالک به مبلغ  9شرق سپاه کوچه شهید عوض پور پالک    واقع در 

 12/6/98مورخ  65332/12/98ریال در قالب واگذاری معوض زمین شهرداری برابر کارشناسی و ارزیابی بشماره      

متری دارای ساااند رسااامی از قرار هر متر مربع    6ا گذر  مترمربع با کاربری مساااکونی ب    5/179به مسااااحت   

به مبلغ        000/000/14 عاً  که مجمو یال  به مبلغ              000/000/513/2ر فاوت  به الت ما که  باشااااد  یال می  ر

شهرداری واریز گردد    320/391/192 شورا پس از بررسی و تبادل نظر     در ریال بحساب  سه مطرح،  با توجه و جل

شده و      سی انجام  شنا ضوابط و       رتضرو  به کار شایی معابر با توافق مذکور با رعایت  صیلی و بازگ اجرای طرح تف

 .مقررات شهرسازی اعالم موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود

 فیمابین 12/5/98 مورخ توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  21/7/98مورخ  80096/10/98نامه شماره  -2

شی آقای  و یشهردار  سازی   امرا... ملک  111و قولنامه عادی تفکیکی  2-55-100-1227-1مالک ملک با کد نو

ساحت         واقع در  شهرداری به م ضافه ارض  شی مبنی بر واگذاری ا سفراین زمینهای ملک مترمربع از  20/25جاده ا

الک بحساااب شااهرداری ریال توسااط م 000/000/504ریال و مجموعاً به مبلغ  000/000/20قرار هر متر مربع 

اجرای  ضرورت  جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به کارشناسی انجام شده و       در واریز گردد 

سازی اعالم موافقت نمود، این           شهر ضوابط و مقررات  شایی معابر با توافق مذکور با رعایت  صیلی و بازگ طرح تف

 .واهد بودتوافق از تاریخ ابالغ به مدت سه ماه معتبر خ

شهرداری درخصوص پایان یافتن دوره سه ماهه سرپرستی شهرداری         6/8/98مورخ  256/10/98نامه شماره   -3

شور در مورخ   سط وزارت      7/8/98آقای مهندس محمد مهدی خاک شهردار منتخب تو صدور حکم  و تمدید آن تا 

سی و تبادل نظر و با توجه به        شورا پس از برر سه مطرح،  شور در جل شهردار منتخب    ک صدور حکم  اینکه فرایند 

آقای مهندس هادی زارعی توسط وزارت کشور مراحل پایانی را طی می نماید با تمدید سرپرستی شهرداری آقای 

 مهندس محمد مهدی خاکشور تا صدور حکم شهردار جدید اعالم موافقت نمود.

 98بعضاای از ردیفهای بودجه  شااهرداری درخصااوص اصااالح  11/6/98مورخ  64496/10/98نامه شااماره  -4

سهم         شهرداری منطقه دو و نیز تأمین اعتبار  ساختمان  ضرورت تکمیل  آن جهت خرید  %50شهرداری مبنی بر 

ماشین آالت از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد 



شماره       1بند  سه  سرمایه گذاری   ک 8/8/98مورخ  124صورتجل سیون برنامه، بودجه و  صالح ردیف   می  هایبا ا

 مطابق جدول ذیل اعالم موافقت نمود. 98 بودجه
 )ارقام به هزار ریال(

 بودجه اصالحي مبلغ کاهش مبلغ افزایش مبلغ بودجه مصوب شرح ردیف بودجه کد بودجه

3010300013 
پروژه مطالعه صنوف آالینده و 

 مشاغل مزاحم
000/500 0 000/500 0 

3010300017 
پروژه مطالعه و طراحی و اجرای 

 جاده قیام به دانشگاه دولتی
000/500 0 000/300 000/200 

3010300020 
پروژه مطالعه و طراحی و اجرای 

 جاده بجنورد به سمت شیروان
000/500 0 000/500 0 

3030100007 

پروژه لکه گیری آسفالت معابر و 

پیاده نوارهای حفاری و آسفالت 

 روها معابر سطح شهر

000/000/20 0 000/000/7 000/000/13 

3030300004 
پروژه تکمیل و نورپردازی پل 

 مهر 19تقاطع 
000/000/2 0 000/000/2 0 

3031000009 
پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و 

 پارکی و پالک کوبی منازل سطح شهر
000/000/4 0 000/000/1 000/000/3 

3050100008 
پروژه نهال کاری و برچین کاری 

 معابر سطح شهر
000/250/1 0 000/625 000/625 

3060200007 
پروژه احداث و تجهیز زمینهای بازی 

 بازآفرینی محله های سطح شهر
000/100/2 0 000/100/2 0 

3070100005 
پروژه تکمیل ساختمان 

 شهرداری منطقه دو
000/000/7 000/725/5 0 000/725/12 

3081100003 
پروژه خرید ماشین آالت خدمات 

 شهری و عمرانی
000/500/5 000/000/7 0 000/500/12 



 000/500 0 000/500 0 پروژه مطالعه خیابان و پل رسالت جدید

 جدید
پروژه مطالعه و طراحی ورودی های 

 سطح شهر
0 000/800 0 000/800 

 000/350/43 000/025/14 000/025/14 000/350/43 جمع کل

 98شااهرداری درخصااوص اصااالح بعضاای از ردیفهای بودجه    29/7/98مورخ  82465/10/98نامه شااماره  -5

در جلسه مطرح، شورا پس از بحث   با توجه به ضرورت افزایش اعتبار ردیف پروژه زیباسازی سطح شهر     شهرداری  

فقط  کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری 8/8/98مورخ  124صورتجلسه شماره  3بند و بررسی و به استناد 

                                             با اصالح ردیف بودجه مطابق جدول ذیل اعالم موافقت نمود.

 
 )ارقام به هزار ریال(                                                                                                                                                                                                  

 بودجه اصالحي )کاهش( مبلغ افزایش مبلغ بودجه مصوب عنوان پروژه پروژهکد 

 000/050/7 000/850 000/200/6 پروژه زیباسازی سطح شهر 3050400003

3050100016 
پروژه خرید مواد غذایی و تزریق 

 عناصر به درختان
000/850 (000/850) 0 

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

بند مصااوبه به تأیید اعضااای محترم شااورای  5دسااتگاه های ذینفع الزم االجراساات. )این صااورتجلسااه در قالب 

 اسالمی شهر رسید(.

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


