
 دوره ششم شوراي اسالمي شهر بجنورد 61/7/6011مورخ  61صورتجلسه رسمي شماره 

روز دوشهوبس مهور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهرر جنوهوردج سل هس رسهای سهاع        

ا... منید آغاز و سپس ریاسه  شهورا   در محل سالن سل ات شورا تشکیل شدج سل س جا تالوت آیاتی چود از کالم  62/7/0011

ضان خیر مقدم جس حاضرین در سل س و گرامیداش  ایام هفتسج دستور سل س را قرائ  و پس از جررسی و تبادل نظر تصایااتی 

 جشرح ذیل اتخاذ گردید:

طرحج شورا شررداری درخصوص ساناایی الاان مدافع سالم  در سل س م 00/7/0011مور   41300/01/0011نامس شااره  -0

کای هیون فرهویهی و استاهاعی جها      61/7/0011مهور    0صورتنل هس شهااره    0پس از جررسی و تبادل نظر و جس استواد جوهد  

 پیشوراد اولوی  اول در محل تقاطع امام علی )ع( اعالم موافق  ناود.

رری و استقبال جهی شهاار   کای یون خدمات و محیط زی   ش 61/7/0011مور   0صورتنل س شااره  6جا عوای  جس جود  -6

شرروندان محترم جنووردی مقرر گردید طرح سامع پارک کوه تانی جاجاموسی و کارجود سبز شاالی شرر ضان پهادار ناهودن   

 در جودسس سال آتی سر  جررسی و تخصیص اعتبار جس سازمان مدیری  و جرنامس ریزی استان ارسال گردد.

شررداری درخصوص گزارش سامع درآمد و هزیوس شش ماههس اول سهال    00/7/0011مور   04024/01/0011نامس شااره  -3

صورتنل هس   0شررداری و سازمانرای تاجعسج موضوع در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر و جس اسهتواد جوهد    0011

 0011ش ماهس اول سال کای یون جرنامسج جودسس و سرمایس گذاریج گزارش سامع درآمد و هزیوس ش 60/7/0011مور   0شااره 

 00قانون شوراهای اسهالمی شهرر و روسهتا و مهاده      01ماده  01شررداری جنوورد ضان اعالم موافق  مقرر شد جس استواد جود 

آیین نامس اسرایی تشکیالتج انتخاجات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شررها مصوجس هیات محترم وزیرانج سر  آگهاهی و  

 این گزارش جشرح سدول ذیل در روزنامس های کثیراالنتشار جس چاپ جرسد. توویر افکار عاومی

 شهرداري بجنورد 6011گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 

آئین نامس اسرایی تشکیالتج انتخاجات داخلی  00قانون شوراهای اسالمی شرر روستا و ماده  01ماده  01جس استواد جود   

 0011اسالمی شررها مصوب هیات محترم وزیرانج گزارش عالکرد درآمد و هزیوهس شهش مهاه اول سهال     و امور مالی شوراهای 

شررداری و شورای اسالمی شرر جنوورد کس جس تایید شورا رسیده سر  آگاهی و توویر افکار عاومی جس شهرح ذیهل اعهالم مهی     

 ارقام به ریال                   گردد.                

بودجه مصوب شش  6011مصوب یکساله بودجه  ردیف

 6011ماهه اول سال 

جمع کل وصولي شش 

 6011ماهه اول سال 

کاهش درآمد وصولي در شش ماهه 

اول نسبت به بودجه مصوب شش 

 6011ماهه اول سال 

درصد وصولي نسبت به 

بودجه مصوب شش ماه 

 6011اول سال 

0 111/111/111/611/0 111/111/111/011/6 006/006/004/206/0 000/047/001/047 70% 
 

 6011جمع کل وصولي شش ماهه اول سال  مبلغ وصولي 6011توزیع درآمدهاي وصولي شش ماهه اول سال  ردیف

 111/111/041/6 رسیدگی جس تخلفات رانودگی 63عوارض ناشی از اسرای ماده  0

 111/613/010/60 تالک دارایی های سرمایس ای 6 047/124/404/600

 047/026/430/603 عوارض موضوع قانون مالیات جر ارزش افزوده 3

 244/777/211/011/0 244/777/211/011/0 سایر عوارضات وصولی  0



 266/206/621/106/6 266/206/621/106/6 جمع کل

 

 شرح هزینه
بودجه مصوب 

 6011یکساله 

بودجه مصوب شش 

 6011ماهه اول سال 

ماه عملکرد شش 

 6011اول سال 

درصد عملکرد نسبت 

به بودجه شش ماهه 

 6011اول سال 

 %74 010/331/772/764 111/111/711/403 111/111/011/067/0 هزیوس های ساری

وظیفس 

عاران 

 شرری 

 %00 200/022/000/030 111/111/311/120/0 111/111/211/066/6 مواجع داخلی

 %011 111/613/240/67 1 1 تالک داراییرای سرمایس ای

 %00 200/124/013/024 111/111/311/120/0 111/111/211/066/6 ساع

 %11 756/311/571/616/6 111/111/111/175/6 111/111/111/151/3 جمع کل

 توضیح:  

 درصد می جاشد. 70درآمدهای شش ماهس ن ب  جس اعتبار ساالنس  -0

 درصد می جاشد . 74درصد و ن ب  جس اعتبار مصوب ساالنس  00ن ب  جس درآمد وصولی  0011هزیوس های ساری در شش ماهس اول سال  -6

 درصد می جاشد . 00درصد و ن ب  جس اعتبار مصوب ساالنس  60ن ب  جس درآمد وصولی  0011هزیوس وظیفس عاران شرری در شش ماهس اول سال  -3

 درصد می جاشد . 21درصد و ن ب  جس اعتبار مصوب ساالنس  76وصولی شش ماهس  ن ب  جس درآمد 0011ساع هزیوس های شش ماهس اول سال  -0

 0011شررداری جنوورد تریس شده اس . لذا در پایان سال پهس از ارائهس تفریهو جودسهس سهال       0011موارد فوق جر مبوای گزارشرای شش ماهس اول سال  -4

 قطعی خواهد شد.توسط ح اجرسان رسای شورای اسالمی شرر جنووردج جررسی و 

 درآمد و هزیوس های شورای اسالمی شرر جنوورد جس شرح ذیل ارائس می گردد: -2

 ریال می جاشد. 043/022/637/7الف( درآمد شورا شامل: واریزی شررداریج ح اب مازاد انتقال از سال قبلج مبلو 

 ریال اس . 327/310/200/0شده اس ج مبلو ردیف جودسس تعریف  00ب( هزیوس شورا شامل: هزیوس های اداری و ساری کس در 

 ریال می جاشد. 004/103/444/6مبلو  0011ج( مانده دارایی های ساری شورا شامل: موسودی جانک ها و توخواه گردانج در پایان شش ماهس اول سال 

 ریال اس . 604/460/4مبلو  0011ماهس اول سال د( مانده جدهیرای ساری شورا شامل: ح اجرای پرداختوی جس کارکوان و اعضاء شورا در پایان شش 

شهررداری درخصهوص تعیهین و تکلیهف اراضهی قولوامهس عهادی و نحهوه          2/7/0011مهور    00430/01/0011نامس شااره  -0

 0صورتنل هس شهااره    0پاسخیویی و اقدام جس این امالک در سل س مطرحج شورا پس از جررسی و تبادل نظر و جهس اسهتواد جوهد    

کای یون عارانج معااری و شررسازیج مقرر گردید کس جرای ایویونس امالک جس شهر  رعایه  حهداقل حهد      64/7/0011مور  

نصاب تفکیک مرجو  جس هر کارجری مطاجق ضواجط طرح تفصیلی و جدون تغییر کارجری جا رعای  جرهای اصهالحیج پهس از اخهذ    

ات مالکی  جا تائید اداره حقوقی شررداریج تصهرفات متقاضهی جهس    تعرد از متقاضی مبوی جر رفع تعارضج جا ارائس حکم قطعی اثب

صورت مفروزی توسط مقام قضایی صادر کووده در حکم احراز و اثبات شده جاشد و دریاف  عوارض قانونی اعهم از اعاهال مهاده    

نهوز دیوارکشهی   اصالحی قانون شررداریج عوارض ورود جس محدوده در صورت شاول و هاچوین سایر عوارضات متعلقس م 010

توسط شررداری صادر گردد. )ضاواً احداث جوا در حد یک اتاقک جس صورت انباری مورد نیاز جا فاصلس از معبر جس سر  الزام اداره 

 ثب  اسواد و امالک در صدور سود جالمانع می جاشد.(

 جا ذکر صلوات جر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتاس یاف . 00سل س ساع  
 


