
  دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد  ۲۳/۱۰/۹۷مورخ  ۷۳  صورتجلسه شماره

در محل سالن جلسات  ۲۳/۱۰/۹۷روز یکشنبه مورخ  ۱۴:۰۰پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت 

تور شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته دس

 :قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیدجلسه را 

شورای  ۹۲مصوب سال   A,B,Cشهرداری درخصوص نقشه پیشنهادی منطقه بندی موسوم به ۱۲/۱۰/۹۷مورخ  ۸۹۸۹۰/۱۰/۹۷نامه شماره  -۱

ک در نقاط مختلف شهر موضوع در جلسه مطرح، شورا اسالمی شهر و با توجه به اجرای طرحهای توسعه شهری بجنورد و تغییر ارزش اقتصادی امال

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با توجه به توسعه  ۱۲/۱۰/۹۷مورخ  ۷۷صورتجلسه شماره  ۱پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .درخواست شهرداری اعالم موافقت نمودروز افزون و تغییرات ارزش اقتصادی امالک سطح شهر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، با 

شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر  ۲۰/۱۰/۹۷مورخ  ۹۲۷۹۹/۱۰/۹۷نامه شماره  -۲

 ۹۷ی از ردیفهای بودجه سال کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اصالحیه بعض ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۸۰صورتجلسه شماره  ۲و به استناد بند 

 .شهرداری بشرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود

 (ریال هزار به ارقام)                   اصالحیه بودجه شهرداری بجنورد 

 بودجه مصوب شرح عنوان بودجه ردیف وظیفه
مبلغ 

 افزایش
 بودجه اصالحی مبلغ کاهش

وظیفه خدمات 

 عمران
۳۰۵۰۱۰۰۰۲۳ 

پروژه حفظ ونگهداری اتفاقاتی روشنایی 

 سطح شهر
۱،۶۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ - ۲،۱۰۰،۰۰۰ 

وظیفه خدمات 

 عمران
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۱ 

 پروژه خرید پرژکتور و ریسه و چراغهای

LED  تزئینی جهت نورپردازی اعیاد و

 مناسبتها

۶۴۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ - ۱،۶۴۰،۰۰۰ 

وظیفه 

 عمران  خدمات
 ۷،۳۰۰،۰۰۰ - ۵۰۰،۰۰۰ ۶،۸۰۰،۰۰۰ شهر سطح سازی زیبا  پروژه ۳۰۵۰۴۰۰۰۰۳

وظیفه 

 عمران  خدمات
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۲ 

پروژه اجرای آسانسور در شهرداری 

 مرکزی
۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰   ۱،۴۰۰،۰۰۰ 

وظیفه 

 عمران  خدمات
۳۰۷۰۱۰۰۰۱۱ 

 و ابنیه  پروژه تعمیرات و نگهداری

 شهری مبلمان و تاسیسات
۱۷،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰   ۱۹،۹۰۰،۰۰۰ 

وظیفه خدمات 

 اداری
 ۶۵۰،۰۰۰ - ۲۵۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور ۲۰۳۰۱



وظیفه خدمات 

 شهری
 ۸۶۵،۰۰۰ - ۳۵۰،۰۰۰ ۵۱۵،۰۰۰ ماموریت و هزینه سفر داخل کشور ۲۰۳۰۱

وظیفه خدمات 

 شهری
۲۰۵۱۰ 

حق)الجلسه،الوکاله،التدریس،الترجمه 

،المشاره و حسابرسی(و تهیه مطالب 

 آموزشی وهزینه های مربوطه

۱،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ - ۲،۰۰۰،۰۰۰ 

وظیفه خدمات 

 شهری
 ۸۵۰،۰۰۰ - ۵۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰ خرید لوازم جزیی ساختمان ۲۰۷۰۱

وظیفه خدمات 

 شهری
 ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ - ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ کرایه ماشین آالت و وسائط نقلیه ۲۰۴۰۴

وظیفه خدمات 

 شهری
۲۰۵۰۴ 

هزینه چاپ ) اوراق ، دفاتر ، نشریات ، 

 ( آگهی وعکس
۱،۳۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ - ۱،۷۰۰،۰۰۰ 

وظیفه 

 عمران  خدمات
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۱ 

پروژه اصالح و بهسازی محور جاده معراج 

 (۳گورستان )باقر خان  -
۶،۴۰۰،۰۰۰   ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰ 

وظیفه خدمات 

 اداری
 ۶،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۴۰۰،۰۰۰ - ۱۱،۲۰۰،۰۰۰ دیون با محل ۴۲۰۰۱

 ۶۰،۱۰۵،۰۰۰ ۸،۴۰۰،۰۰۰ ۸،۴۰۰،۰۰۰ ۶۰،۱۰۵،۰۰۰ جمع کل

  

 

 

 

 

شهرداری درخصوص اصالحیه بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه مطرح،  ۲۰/۱۰/۹۷مورخ  ۹۲۸۰۲/۱۰/۹۷نامه شماره  -۳

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با اصالحیه  ۲۲/۱۰/۹۷مورخ  ۸۰صورتجلسه شماره  ۳شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 

 .سازمان مذکور به شرح جدول ذیل اعالم موافقت نمود ۹۷فهای بودجه سال بعضیی از ردی

 

 



 (ریال به ارقام)                                                             سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری( )۱۳۹۷اصالحیه بودجه سال 

 ردیف
ردیف 

 بودجه
 شرح

بودجه مصوب 

 ۹۷سال 
 بودجه اصالحی کاهش افزایش

۱ ۱۰۱۱۰۲ 
حقوق و دستمزد کارگران رسمی)ثابت و 

 (پیمانی
۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ 

۲ ۱۰۲۱۱۰ 
کمك غیر نقدی،عائله مندی، بن و کاالهای 

 اساسی
۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ اجاره ماشین آالت و داربست ۲۰۴۴۰۲ ۳

۴ ۲۰۵۵۰۱ 
تعمیر و نگهداری جزئی ساختمان و 

 تاسیسات
۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰   ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تعمیر و نگهداری وسایل اداری ۲۰۵۵۰۲ ۵

۶ ۲۰۵۵۰۳ 
تعمیر و نگهداری ماشین آالت و وسایط 

 نقلیه و بیمه
۱،۰۴۵،۵۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱،۳۴۵،۵۰۰،۰۰۰ 

 ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰   ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ (هزینه چاپ )اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی ۲۰۵۵۰۵ ۷

 ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری ۲۰۵۵۰۶ ۸

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ هزینه آموزش کارکنان ۲۰۵۵۰۷ ۹

 ۳۳۲،۵۰۰،۰۰۰   ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۲،۵۰۰،۰۰۰ ... هزینه رفاهی و پرسنلی و ۲۰۵۵۰۸ ۱۰

۱۱ ۲۰۵۵۰۱۵ 
کاشت،داشت، برداشت نهالستان طارمی و 

 تولیدات
۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۴،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ بهاء برق مصرفی ۲۰۶۶۰۴ ۱۲

 ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید لوازم جزئی ساختمان و تاسیسات ۲۰۷۷۰۱ ۱۳



۱۴ ۲۰۷۷۰۴ 
خرید لوازم یدکی ماشین آالت و وسائط 

 نقلیه
۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید لوازم یدکی ماشین آالت باغبانی ۲۰۷۷۰۴ ۱۵

 ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید بذر گیاهی ۲۰۷۷۱۳ ۱۶

 ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید لوازم باغبانی ۲۰۷۷۱۴ ۱۷

 ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید گل و گیاه و گلدان جهت فضای سبز ۲۰۷۷۱۵ ۱۸

 ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید ماشین آالت باغبانی ۳۱۲۲۰۲ ۱۹

 ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید لوله و اتصاالت ۳۱۲۲۰۴ ۲۰

 ۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید کانکس فروشگاهی ۳۱۲۲۰۷ ۲۱

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰   ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ خرید لوازم برقی ۳۱۲۲۰۵ ۲۲

 ۱۷,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ جمع کل

  

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع الزم االجرا  ۹۰رعایت ماده  -۴

 .است

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم شأن اسالم خاتمه یافت ۱۶جلسه ساعت 

 


