
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد 5/12/96مورخ  29صورتجلسه شماره 

  
الن جلسات شورا تشکیل و ابتدا در محل س 5/12/96پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی روز شنبه مورخ 

ان شهردار جلسه با تالوتی چند از کالم ا... مجید شروع و سپس رییس شورا ضمن گرامیداشت مناسبتهای هفته و خیر مقدم به جناب آقای روح ا... براتی

 .نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردیدمحترم بجنورد معاونین و مدیران محترم مالی شهرداری، دستور جلسه را قرائت و پس از بررسی و تبادل 

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای  18/11/96مورخ  4085/1/4121نامه شماره  (1

بادل در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و ت 27/10/96مورخ  23صورتجلسه شماره  1شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

 97نظر و با توجه به ابالغ وزارت محترم کشور و پیرو جلسات متعدد در استانداری محترم مبنی بر یکسان سازی تعرفه های عوارض سال 

تعرفه تصویبی بر مصوبه خود  38تعرفه تصویبی اعالم موافقت شد. لذا شورا با توجه به فرایند طی شده با  40تعرفه از  2شهرداری با حذف 

 .و درخواست ارجاع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدنداصرار 

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای  26/11/96مورخ  4150/1/4121نامه شماره  (2

در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل  8/11/96مورخ  25 صورتجلسه شماره 1شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

و تبصره های  14 -و تبصره های ذیل آن 13 -و تبصره های ذیل آن 12نظر با توجه به عدم مغایرتهای اعالم شده با قوانین بر تعرفه های 

ع مصوبه مذکور به هیأت محترم حل اختالف مصوبه خود اصرار و درخواست ارجا بر 19 و آن ذیل های تبصره و 18 -17 – 15 -ذیل آن

 .استان را خواستار شدند

فرمانداری محترم شهرستان بجنورد درخصوص اعالم نظر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای  26/11/96مورخ  4150/1/4121نامه شماره  (3

موضوع واگذاری یکدستگاه اتوبوس خط واحد با  8/11/96مورخ  25صورتجلسه شماره  3شهرستان بجنورد مبنی بر تجدید نظر نسبت به بند 

به قیمت سازمانی به آقایان ناصری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار و درخواست ارجاع مصوبه مذکور 

 .به هیأت محترم حل اختالف استان را خواستار شدند

شهرداری و سازمانهای تابعه  97رخصوص ارائه الیحه پیشنهادی بودجه تلفیقی سال شهرداری د 28/10/96مورخ  86051/10/96نامه شماره  (4

( با ارائه دالیل توجیهی درآمدی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و 97و الیحه پیوست بودجه )دستورالعمل اجرایی بودجه 

 97ه، بودجه و سرمایه گذاری با بودجه پیشنهادی تلفیقی سال صورتجلسه کمیسیون برنام 31صورتجلسه شماره  2و  1استناد به بند 

بدین شرح اصالح گردید:  25تبصره که تبصره  45( با 97شهرداری و سازمانهای تابعه و الیحه پیوست بودجه )دستورالعمل اجرایی بودجه 

ان، کسر و به دستگاه های ذیربط حداالمکان پرداخت مقرر شد مبالغ مالیات و بیمه تامین اجتماعی در هنگام پرداخت به پیمانکاران و کارکن

 .گردد.( بشرح ذیل اعالم موافقت نمود

a.  هزار ریال می باشد که 636/383/647/1شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه به مبلغ  1397بودجه تلفیقی سال  

 :شامل

 

b.  لفیقیاز کل بودجه ت %52هزار ریال  000/630/863وظیفه خدمات عمرانی مبلغ 

c.  از کل بودجه تلفیقی %48هزار ریال  636/753/783وظیفه جاری مبلغ 

در تعرفه عوارض ارزش معامالتی ساختمانی  %30شهرداری درخصوص پیشنهاد اعمال تخفیف  29/11/96مورخ  96532/10/96نامه شماره  (5

 .از تاریخ ابالغ مصوبه اعالم موافقت نمود ماه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور 2بمدت 

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم  90رعایت ماده  (6

 .االجراست

 
  


