
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 22/40/99مورخ  751صورتجلسه رسمي شماره 

روز یکشونبر موور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنوورد  للهور رسوسی سواع        

شورا تشکیل شد  للهر با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغواز و سو ر ریویر شوورا      هسایشدر محل سالن  22/10/99

دستور للهر را قرائ  و پر از بررسی و تبادل نظر تصسیساتی   ضسن خیر مقدم بر حاضرین در للهر و گرامیداش  ایام هفتر

 بشرح ذیل اتخاذ گردید:

 2هیات محترم تطبیق درخصوص بنود   محترم درخصوص اعالم نظر فرمانداری 08/0/99مور   888/0/0020نامر شساره  -0

و بوا   انعقاد قرارداد زبالر برداری شهرداری بوا سوازماپ پهوساند اسوتاپ    شورا با موضوع  28/3/99مور   082 صورتجلهر شساره

مجدداً در للهر مطرح  گرفتر موضوع عنای  بر اینکر هیچ تغییری در رفع ابهام مکاتبر قبلی با افزودپ کلسر )نیروها( صورت ن

بور مصووبر خوود اصورار ورزیوده و      بر لحاظ مبهم بودپ اظهار نظر و عودم شوفافی  موضووع    شورا پر از بررسی و تبادل نظر 

 درخواس  ارلاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استاپ را خواستار می باشد.

 0هیات محترم تطبیق درخصوص بنود   محترم درخصوص اعالم نظر ریفرماندا 08/0/99مور   888/0/0020نامر شساره  -2

مجودداً در   شورا مبنی بر موضوع مصوبر )پاسخگویی شهرداری بور اراضوی قولنامور ای(    0/0/99مور   083 صورتجلهر شساره

نداری محترم مبنوی  با تولر بر مغایر بودپ مطلب اشاره شده در اعالم نظر فرماللهر مطرح  شورا پر از بررسی و تبادل نظر 

قوانوپ شووراها کور بور      10ماده  2بند بر اینکر موضوع مصوبر خارج از اختیارات شورای شهر می باشد را ن ذیرفتر و بر استناد 

صراح  بر اختیارات شورا درخصوص پیگیری و حل مشکالت مردم در حوزه های مختلف اشاره داشوتر و شوورا را مکلوف بور     

بر مصوبر خود اصرار ورزیوده و درخواسو    نسوده  لذا شورا براساس وظیفر ذاتی نسایندگی مردم  پیگیری و حل مطالبات مردم

 ارلاع و رسیدگی در شورای محترم حل اختالف استاپ را خواستار می باشد.

و  شهرداری فیسابین 9/0/99 مور  توافقی صورتجلهرشهرداری درخصوص  20/0/99مور   03018/01/0399نامر شساره  -3

واقع  8033/088/2و 8049/2208پالک ثبتی و  10-00-0111-0113-11مالک ملک با کد نوسازی  آقای اوغل بایرام بهسن

  موضوع در تعیین تکلیف له  ورود بر محدوده و ارزش افزوده ناشی از مشرفی مبنی بر در طالقانی غربی نبش کوچر تابش 

الورای طورح تفصویلی و     ضورورت  انجام شوده و طی شدپ فرایند ولر بر با تو للهر مطرح  شورا پر از بررسی و تبادل نظر 

اعالم موافق  نسود  این با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی پیوس (  9/0/99)صورتجلهر توافقی مور  بازگشایی معابر با توافق مذکور 

 .توافق از تاریخ ابالغ بر مدت سر ماه معتبر خواهد بود

و  شهرداری فیسابین 3/0/99 مور  توافقی صورتجلهرشهرداری درخصوص  20/0/99مور   03140/01/0399نامر شساره  -0

در خیاباپ واقع  01111/9242/049/2پالک ثبتی  و 10-23-0122-0101-11کد نوسازی مالک ملک با  آقای بهروز اصغری

مترمربوع مهواح  اضوافر     83/08 تعیین تکلیف درخصوص مهاح مبنی بر  99معراج اراضی تفکیکی یزدان ناه قطعر شساره 

طوی شودپ   با تولر بر و للهر مطرح  شورا پر از بررسی و تبادل نظر   موضوع در تفکیکی یزدان ناه 99شده بر قطعر شساره 

)صورتجلهور تووافقی موور     الرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق موذکور   ضرورت کارشناسی انجام شده وفرایند قانونی و 

با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نسود  این توافق از تاریخ ابالغ بر مدت سر ماه معتبر خواهود  پیوس (  3/0/99

 .بود

 شهرداری فیسابین 20/3/99 مور  توافقی صورتجلهرشهرداری درخصوص  20/0/99مور   03181/01/0399نامر شساره  -8

 104/312/081/010/2و 108پوالک ثبتوی   و  10-19-0108-0101-11کود نوسوازی   مالک ملک با  آقای محسدرضا ایزانلوو 

تعیین تکلیف و پرداخ  عوارض ارزش افزوده ناشی از تجسیع و مشرفی  مبنی بر  04در خیاباپ بهزیهتی نبش بهزیهتی واقع 

طی شدپ فرایند قانونی و بر  با تولرو للهر مطرح  شورا پر از بررسی و تبادل نظر   موضوع در متری 02متری بر  4از گذر 

پیوسو (   20/3/99)صورتجلهر توافقی مور  الرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور  ضرورت کارشناسی انجام شده و

 .با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی اعالم موافق  نسود  این توافق از تاریخ ابالغ بر مدت سر ماه معتبر خواهد بود



دفترچر عوارض محلوی   22تعرفر شساره  02شهرداری درخصوص اصالح تبصره  0/0/99مور   38183/01/99نامر شساره  -4

درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برای امالکی کر مشسول پرداخ  عوارض ورود بر محدوده نسی  99سال 

 %01وع )شسول شدپ ملک بور عووارض ورود بور محودوده بوا اعسوال       با موض 02شوند و مغایرت ایجاد شده آپ  اصالح تبصره 

 1لدول تعیین شده )باب  تغییر کاربری(  موضوع در للهر مطورح  شوورا پور از بررسوی و تبوادل نظور و بور اسوتناد بنود          

موافقو   بدین شرح  02کسیهیوپ برنامر  بودلر و سرمایر گذاری با اصالح متن تبصره  1/0/99مور   081صورتجلهر شساره 

 گردید: 
 بابت تغییر کاربري اخذ گردد.)پیوست( جدول  %25: در صورت مشمول شدن ملک به عوارض ورود به محدوده، 72تبصره 

شوهرداری و سوازمانهای    98شهرداری درخصوص تصویب تفریغ بودلر سوال   01/0/99مور   31438/01/99نامر شساره  -1

کسیهویوپ   20/0/99موور    080صورتجلهر شساره  3بادل نظر و بر استناد بند تابعر در للهر مطرح  شورا پر از بررسی و ت

 شهرداری و سازمانهای وابهتر را بشرح ذیل تصویب نسود. 98برنامر  بودلر و سرمایر گذاری  تفریغ بودلر سال 

 ریال  183/889/980/900/0شهرداری وووووووووووووووووووووو مبلغ  98* لسع کل درآمدها در تفریغ بودلر سال 

 ریال  830/043/089/842/0مبلغ ووووووو : شهرداری 98سال  تفریغ بودلر در مجسوع هزینر ها* 

 ریال  432/003/948/080مبلغ وووووووووووووووووو     وظیفر خدمات اداری  -

 ریال  418/488/800/180مبلغ وووووووووووووووووو     وظیر خدمات شهری  -

 ریال  291/390/102/928مبلغ وووووووووووووووووو              وظیفر عسراپ  -

 ریال  209/024/042/82مبلغ وووووووووووووووووو      مازاد درآمد بر هزینر  -

 98شهرداری درخصوص گزارش لوامع درآمود و هزینور شوش ماهور دوم سوال        01/0/99مور   032/01/99نامر شساره  -8

 080صورتجلهور شوساره    0شهرداری و سازمانهای وابهتر در للهر مطرح  شورا پر از بررسی و تبادل نظر و بر استناد بنود  

شوهرداری را   98رش لامع درآمد و هزینر شش ماهر دوم سوال  کسیهیوپ برنامر  بودلر و سرمایر گذاری گزا 20/0/99مور  

آیین نامر الرایی  08قانوپ شوراهای اسالمی شهر و روستا و ماده  81ماده  01مورد تایید قرار داده و مقرر نسود بر استناد بند 

  آگاهی و تنویر افکوار عسوومی در     له)مصوبر هیات محترم وزیوراپ( تشکیالت  انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها 

 روزنامر های کثیراالنتشار چاپ و منتشر گردد.

 99بودجه مصوب یکساله  ردیف
بودجه مصوب شش 

 99سال  دومماهه 

جمع کل وصولي شش 

 99سال  دومماهه 

کاهش درآمد وصولي 

در شش ماهه دوم 

 99سال 

درصد وصولي شش 

ماهه دوم نسبت به 

بودجه مصوب شش 

 99سال ماه دوم 

0 111/131/192/318/2 811/348/894/081/0 320/149/138/028/0 019/299/040/42 8/90 
 

 99سال  دومجمع کل وصولي شش ماهه  مبلغ وصولي 99سال  دومتوزیع درآمدهاي وصولي شش ماهه  ردیف

 - لرائم رانندگی 0

014/128/131/292 
 - تسلک دارایی ها  2

 - ارزش افزوده حریم شهر ارزش افزوده آالیندگی و 3

 014/128/131/292 مالیات بر ارزش افزوده 38ماده  0

 808/301/110/833 808/301/110/833 سایر عوارضات وصولی )منابع داخلی( 8

 127/469/115/725/7 127/469/115/725/7 جمع کل



 

 جذب شده دومماهه  6بودجه  بودجه ساالنه شرح هزینه
درصد جذب نسبت 

بودجه شش به 

 99ماهه دوم 

 1/98 209/100/018/91 111/811/882/010 111/111/018/213 وظیفر خدمات اداری

 0/91 132/840/223/000 811/848/381/023 111/131/118/804 وظیفر خدمات شهری

وظیفر 

عسراپ 

 شهری 

 3/11 289/989/823/090 111/111/091/434 111/111/981/212/0 منابع داخلی

 1 - 111/111/044/24 111/111/932/82 داراییهای سرمایر ایتسلک 

 2/10 289/989/823/090 111/111/984/442 111/111/902/328/0 لسع

 2/90 504/567/226/444/7 544/169/996/791/7 444/111/192/115/2 جمع کل

 توضیح: 

 درصد می باشد. 4/8وصولی نهب  بر درآمد  98هزینر وظیفر خدمات اداری در شش ماهر دوم سال  -0

 درصد اس . 8/34نهب  بر درآمد وصولی  98هزینر وظیفر خدمات شهری در شش ماهر دوم سال  -2

 درصد می باشد. 1/03نهب  بر درآمد وصولی  98هزینر وظیفر عسراپ شهری در شش ماهر دوم سال  -3

 درصد می باشد. 9/88ر نهب  بر درآمد وصولی شش ماه 98لسع هزینر های شش ماهر دوم سال  -0

 98شهرداری بجنورد تهیر شده اس . لذا در پایاپ سال پر از ارائر تفریغ بودلور سوال    98موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهر دوم سال  -8

 توسط حهابرساپ رسسی شورای اسالمی شهر بجنورد  بررسی و قطعی خواهد شد.

 ورد بر شرح ذیل ارائر می گردد:درآمد و هزینر های شورای اسالمی شهر بجن -4

 ریال می باشد. 811/982/888/0الف( درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری  حهاب مازاد انتقال از سال قبل  مبلغ 

 ریال اس . 319/849/898/8ردیف بودلر تعریف شده اس   مبلغ  00ب( هزینر شورا شامل: هزینر های اداری و لاری کر در 

 ریال می باشد. 339/111/084/0مبلغ  98ی لاری شورا شامل: مولودی بانک ها و تنخواه گرداپ  در پایاپ شش ماهر دوم سال ج( مانده دارایی ها

 ریال اس . 1مبلغ  98د( مانده بدهیهای لاری شورا شامل: حهابهای پرداختنی بر کارکناپ و اعضاء شورا در پایاپ شش ماهر دوم سال 

راهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آپ برای شهرداری و کلیر دستگاه های موسوم بر شو 91* رعای  ماده 

 بند مصوبر بر تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 8 )این صورتجلهر در قالبذینفع الزم االلراس . 

  با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأپ اسالم خاتسر یاف . 00:11للهر ساع   


