
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 21/80/99مورخ  271صورتجلسه رسمي شماره 
در  01/10/99روز دوشمنبه ممور     01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمیی سماع    

 محل سالن هیایش شورا تشکیل گردید.

رییس شورا آقای بهین جباری ضین خیر مقمدم بمه ضاضمرین در جلسمه و     جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس  

مهیان دعوت شده به جلسه آقای مهندس هادی زارعی شهردار محترم بجنمورد و مااوتم  محتمرم توسماه ممدیری  و منمابن اتسماتی        

، وز تسخیر التمه جاسوسمی آمریکمای جنایتکمار(    آبان ر01 میالد رسول اکرم )ص(،شارداری و خبرتگاران و هیچنین گرامیداش  مناسبتهای ایام هفته )

 مواردی را در ضوزه های مختلف مدیری  شهری مطرح تیودتد. 

بویژه درآمد و هزینه شش ماهمه  در ادامه آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد تیز با ارائه گزارش کاملی از عیلکردهای مختلف  

 را تشریح تیودتد. شهرداری بجنورد 99اول سال 

 طرح دستور و قرائ  تامه ها، تصیییاتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ضینسپس ریاس  شورا 

شهرداری درخصوص درخواس  شیول تخفیفات اعالم شمده جهم  کلیمه عوارضمات      7/0/99مور   01798/01/0199تامه شیاره  -0

با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع ویمروس  و تارفه آماده سازی امالک در بهای خدمات،  99موجود در دفترچه عوارضات محلی سال 

 0، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسمی و تبمادل ت مر و بمه اسمتناد بنمد       یکروتا و در جه  توساه متوازن هیه مناطق شهر

سم   بما درخوا  و با توجه به شرایط سمخ  اقتصمادی   کییسیون برتامه، بودجه و سرمایه گذاری 7/0/99مور   081صورتجلسه شیاره 

 شهرداری اعالم موافق  تیود.

مدیری  محترم آموزش و پرورش شهرستان بجنورد درخصوص ترخنامه پیشمنهادی   19/7/99مور   79001021107تامه شیاره  -1

شهرستان بجنورد، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ت ر و به  00سرویس مدارس با توجه به مصوبه کارگروه ماده 

 11کییسیون برتامه، بودجه و سرمایه گمذاری ضمین اعمالم موافقم  بما افمزایش        7/0/99مور   081صورتجلسه شیاره  2بند  استناد

زممان   %21طراری مدارس و سمرویس دهمی داتمش آمموزان بمیش از      ضدرصدی ضق سرویس مدارس، مقرر تیود در صورت تاطیلی ا

 ام در ت ر گرفته شده، تصف هزینه توسط والدین پرداخ  گردد.ای %21مشخص شده، هزینه بطور کامل و در صورت کیتر از 

شهرداری و  99ماهه اول سال  8شهرداری درخصوص گزارش جامن درآمد و هزینه  02/7/99مور   74941/01/0199تامه شیاره  -1

 7/0/99ممور    081ه شمیاره  صورتجلس 7سازماتهای تاباه، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ت ر و به استناد بند 

ضمین اعمالم   شمهرداری بجنمورد    0199کییسیون برتامه، بودجه و سرمایه گذاری، گزارش جامن درآمد و هزینه شش ماهه اول سمال  

آیین تامه اجرایمی تشمکیالت، اتتخابمات     00قاتون شوراهای اسالمی شهر و روستا و ماده  01ماده  01به استناد بند  شدمقرر موافق  

جمدول  و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوبه هیات محترم وزیران، جه  آگاهی و تنویر افکار عیومی این گزارش بشرح  داخلی

 به چاپ برسد. در روزتامه های کثیراالتتشار ذیل

 99بودجه مصوب یکساله  ردیف
بودجه مصوب شش 

 99سال  اولماهه 

جمع کل وصولي شش 

 99سال  اولماهه 

وصولي در کاهش درآمد 

 99شش ماهه اول سال 

درصد وصولي شش ماهه 

اول نسبت به بودجه 

مصوب شش ماه اول 

 99سال 

0 111/111/910/119/4 111/111/984/009/1 480/121/780/142/0 219/948/092/074 29 
 

 99جمع کل وصولي شش ماهه اول سال  مبلغ وصولي 99توزیع درآمدهاي وصولي شش ماهه اول سال  ردیف

 111/079/221/098 111/111/491/1 جرائم راتندگی 0



 111/111/707/18 تیلک دارایی ها  1

  ارزش افزوده آالیندگی و ارزش افزوده ضریم شهر 1

 111/079/172/087 مالیات بر ارزش افزوده 10ماده  4

 410/074/102/149/0 410/074/102/149/0 سایر عوارضات وصولی )منابن داخلی( 2

 480/121/780/142/0 480/121/780/142/0 کلجمع 
 

 جذب شده ماهه اول 6بودجه  بودجه ساالنه شرح هزینه
درصد جذب نسبت به 

 99بودجه شش ماهه اول 

 111/117/120/004 771/911/784/498 111/921/111/800 111/911/142/181/0 هزینه های جاری

وظیفه 

عیران 

 شهری 

 717/111/821/942 171/718/107/141 111/121/940/100/0 111/011/001/277/1 منابن داخلی

 (111/111/177/19) 111/111/177/19 - - تیلک داراییهای سرمایه ای

 717/111/178/908 171/718/284/171 111/121/940/100/0 111/011/001/277/1 جین

 927/121/814/011/0 141/849/119/089 111/111/984/989/0 111/111/910/919/1 جمع کل

 توضیح:  

 درصد می باشد . 19درآمدهای شش ماهه تسب  به اعتبار ساالته -0

 درصد می باشد . 18درصد و تسب  به اعتبار مصوب ساالته  41تسب  به درآمد وصولی  99سال  اولدر شش ماهه  های جاریهزینه  -1

 درصد می باشد . 01درصد و تسب  به اعتبار مصوب ساالته  11تسب  به درآمد وصولی  99سال  اولهزینه وظیفه عیران شهری در شش ماهه  -1

 درصد می باشد . 11و تسب  به اعتبار مصوب ساالته درصد  71تسب  به درآمد وصولی شش ماهه  99سال  اولجین هزینه های شش ماهه  -4

توسط ضسابرسمان   99هرداری بجنورد تهیه شده اس . لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال ش 99سال  اولموارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه  -2

 رسیی شورای اسالمی شهر بجنورد، بررسی و قطای خواهد شد.

 درآمد و هزینه های شورای اسالمی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد: -8

 ریال می باشد. 119/081/021/7مازاد اتتقال از سال قبل، مبلغ  الف( درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، ضساب

 ریال اس . 421/078/400/2ردیف بودجه تاریف شده اس ، مبلغ  00ب( هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 

 ریال می باشد. 009/802/889/0مبلغ  99سال  اولج( ماتده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی باتک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه 

 ریال اس . -مبلغ  99د( ماتده بدهیهای جاری شورا شامل: ضسابهای پرداختنی به کارکنان و اعضاء شورا در پایان شش ماهه اول سال 

 111/111/211شهرداری درخصوص تسویه طلب شهرداری از صندوق رفاه به مبلمغ   2/0/99مور   01110/01/0199تامه شیاره  -4

شورای اسالمی بصورت قمر  الحسمنه از ضسماب شمهرداری بحسماب       11/2/0191مور   179صورتجلسه شیاره  4ریال که برابر بند 

صندوق واریز شده اس  و پیشنهاد شهرداری مبنی بر من ور تیودن مبلغ فوق به عنوان هزینه های رفماهی پرسمنل و تسمویه آن  بمه     

صورتجلسه شمیاره   9رسنل، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ت ر و به استناد بند من ور افزایش خدمات رفاهی پ

 کییسیون برتامه، بودجه و سرمایه گذاری، با درخواس  شهرداری اعالم موافق  تیود. 7/0/99مور   081

ای  به افزایش بی رویه قییم  هما و تمر     شهرداری درخصوص افزایش اعتبار، با عن 01/0/99مور   01070/01/0199تامه شیاره  -2

باالی تورم و هیچنین اجرای طرح متناسب سازی ضقوق بازتشستگان، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبمادل ت مر بما    

 درخواس  اصالح اعتبار شهرداری بشرح جدول )پیوس ( اعالم موافق  تیود.

درخواسم  جنماب آقمای بمرات محیمد مقییمی از       درخصموص  در دبیرخاته شورا ثب   11/7/99/ش مور  0884/2/99تامه شیاره  -8

کیک و مساعدت، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل ت ر و به استناد  مبنی برهنرمندان پیشکسوت موسیقی مقامی 



ریال از محل  111/111/011کییسیون فرهنگی و اجتیاعی با کیک و مساعدت به مبلغ  1/0/99مور   007صورتجلسه شیاره  9بند 

 اعالم موافق  تیود. 07و  08ماده 

اداره کمل بهزیسمتی خراسمان شمیالی      2/0/99ممور    11101/99/910و تامه شیاره  7/0/99مور   11471/99/910تامه شیاره  -7

میلیون تومان، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی  7قطاه از پازل پویش هیدلی به ارزش  711درخصوص درخواس  خرید 

اده بما  وباتوان و خمات  -ی فرهنگی و اجتیاعیکییسیوتها 01/0/99مور   000صورتجلسه تلفیقی شیاره  0و تبادل ت ر و به استناد بند 

 اعالم موافق  تیود. 07و  08میلیون تومان از محل ماده  7قطاه از پازل به ارزش  711خرید 

و ورثمه   شمهرداری  فییمابین  2/0/99 مور  توافقی صورتجلسهشهرداری درخصوص  01/0/99مور   00810/01/0199تامه شیاره  -0

واقن در خیابان اممام خیینمی    1-2-0114-0117-11با کد توسازی  111/071/1لک ملک پالک ثبتی مرضوم رمضان سبحان زاده ما

جلسه مطرح، خرداد مبنی بر تیلک سرقفلی مغازه ورودی گاراژ متالق به ورثه، موضوع در  02غربی، ضدفاصل میدان کارگر و چهارراه 

اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی مامابر بما توافمق     ضرورت اتجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و شورا پس از بررسی و تبادل ت ر 

اعالم موافق  تیود، این توافق از تاریخ ابالغ به پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی  2/0/99)صورتجلسه توافقی مور  مذکور 

 .مدت سه ماه ماتبر خواهد بود

و آقمای   شمهرداری  فییابین 2/0/99 مور  توافقی صورتجلسهری درخصوص شهردا 01/0/99مور   00817/01/0199تامه شیاره  -9

واقن در خیابمان اممام خیینمی غربمی،      1-2-0114-0117-11با کد توسازی  111/071/1مجید سبحان زاده مالک ملک پالک ثبتی 

جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و خرداد مبنی بر تیلک سرقفلی مغازه واقن در گاراژ، موضوع در  02ضدفاصل میدان کارگر و چهارراه 

)صورتجلسمه  اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی مامابر بما توافمق ممذکور      ضرورت اتجام شده وطی شدن فرایند با توجه به و تبادل ت ر 

ماه ماتبر اعالم موافق  تیود، این توافق از تاریخ ابالغ به مدت سه پیوس ( با رعای  ضوابط و مقررات شهرسازی  2/0/99توافقی مور  

 .خواهد بود

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه همای ذینفمن    91* رعای  ماده 

 بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی شهر رسید(. 9الزم االجراس . )این صورتجلسه در قالب 

 ت بر پیامبر ع یم شأن اسالم خاتیه یاف .با ذکر صلوا 04:11جلسه ساع   


