
 دوره پنجم شوراي اسالمي شهر بجنورد 30/7/98مورخ  119صورتجلسه شماره  

روز یکشنبه  12:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه رسمی ساعت   

ا... مجید آغاز و سپس   در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم       30/7/98مورخ 

صفر، وفات رسول اکرم )ص( و شهادت امام     28رییس شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و گرامیداشت ایام هفته )    

ضا )ع(  سی و تبادل نظر             ر سایر نامه ها( را قرائت و پس از برر سیونها و  سات کمی صورتجل سه ) ستور جل و ...( و د

 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

ماهه  6جامع درآمد و هزینه عملکرد شهرداری درخصوص گزارش    14/7/98مورخ  77577/10/98شماره   نامه -1

سال   سازمانهای تابعه   98اول  سه مطرح،  شهرداری و  سی  شورا  در جل ستناد بند  و تبادل نظر و  پس از برر  10به ا

تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی  آیین نامه اجرایی  18قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا و ماده      80ماده 

صوبه هیات محترم وزیران      شهرها م سالمی  ستناد   شوراهای ا شماره      2 بندو به ا سه   24/7/98مورخ  121صورتجل

 اعالم موافقت نمود.ذیل جدول جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی بشرح  کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

ف
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ر
 

بودجه مصوب یکساله 

98 

بودجه مصوب شش 

 98ماهه اول سال 

جمع کل وصولي شش 

 98ماهه اول سال 

کاهش درآمد وصولي در 

 98شش ماهه اول سال 

درصد وصولي شش 

ماهه اول نسبت به 

بودجه مصوب 

شش ماه اول سال 

98 1 000/000/800/822/1 000/000/400/911 950/641/492/782 050/358/907/128 9/85 
 

 98جمع کل وصولي شش ماهه اول سال  مبلغ وصولي 98درآمدهاي وصولي شش ماهه اول سال توزیع  ردیف

 000/000/050/1 جرائم رانندگی 1

836/573/816/177 
 000/000/834/42 تملک دارایی ها  2

 - ارزش افزوده آالیندگی و ارزش افزوده حریم شهر 3

 836/573/932/133 مالیات بر ارزش افزوده 38ماده  4

 114/068/676/604 114/068/676/604 سایر عوارضات وصولی )منابع داخلی( 5

 950/641/492/782 950/641/492/782 جمع کل

 

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

 98شش ماهه اول 

 6/98 383/702/786/87 500/750/999/88 000/501/999/177 وظیفه خدمات اداری



 96 130/428/562/334 500/249/390/348 000/499/780/696 وظیفه خدمات شهری

وظیفه 

عمران 

 شهری 

 3/82 038/105/986/389 000/000/010/474 000/000/020/948 منابع داخلی

 - 000/000/884/43 - - تملک داراییهای سرمایه ای

 5/91 038/105/870/433 000/000/010/474 000/000/020/948 جمع

 9/93 551/235/219/856 000/000/400/911 000/000/800/822/1 جمع کل

 

 توضیح:

 درصد می باشد. 2/11نسبت به درآمد وصولی  98هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال  *

 درصد است. 8/42نسبت به درآمد وصولی  98هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه اول سال  *

 درصد می باشد. 4/55نسبت به درآمد وصولی  98هزینه وظیفه عمران شهری در شش ماهه اول سال  *

 درصد می باشد. 4/109نسبت به درآمد وصولی شش ماهه  98جمع هزینه های شش ماهه اول سال  *

شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس  98د فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال موار *

 توسط حسابرسان رسمی شورای اسالمی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد. 98از ارائه تفریغ بودجه سال 

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

 ریال می باشد. 830/900/898/5الف( درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 

 682/376/699/3ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ  11ب( هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 

 ریال است.

مبلغ  98ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه اول سال    ج( مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک  

 ریال می باشد. 148/024/212/2

شامل: حسابهای پرداختنی به کارکنان و اعضاء شورا در پایان شش ماهه اول سال           د( مانده بدهیهای جاری شورا 

 ریال است. 000/500/12مبلغ  98

شماره   -2 شهرداری از      شهرداری د  7/7/98مورخ  74551/10/98نامه  ضی از ردیفهای بودجه  صالح بع صوص ا رخ

به منظور جذب اعتبارات دولتی در و ...  پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آالت و وسائط نقلیه عمرانی  ضرورت  جمله 

ستناد        سی و به ا شورا پس از بحث و برر سه مطرح،  شماره      2 بندجل سه  سیون   29/7/98مورخ  122صورتجل کمی

 فقط با اصالح ردیف بودجه مطابق جدول ذیل اعالم موافقت نمود. رمایه گذاریبرنامه، بودجه و س

 



 پروژه --رح ط --برنامه  کد پروژه
جمع کل بودجه 

 98مصوب سال 
 بودجه اصالحی مبلغ کاهش مبلغ افزایش

 500,000 1,500,000  2,000,000 پروژه  احداث پارک فرهنگسرا )خانواده ( 3050100004

 - 2,500,000  2,500,000 پروژه ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسال 3060200002

 500,000 500,000  1,000,000 پروژه احداث گود باستانی 3060200004

 - 2,000,000  2,000,000 پروژه ایجاد دیواره صخره نوردی 3060200005

 - 3,000,000  3,000,000 پروژه ایجاد پایگاه سالمت و تندرستی 3060200006

 35,850,000  5,000,000 30,850,000 پروژه تعمیرات و نگهداری  ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری 3070100004

 9,500,000  4,500,000 5,000,000 پروژه تعمیر و نگهداری ماشین االت و وسائط نقلیه عمرانی 3081100001

 46,350,000 9,500,000 9,500,000 46,350,000 جمع کل

سب     21/7/98مورخ  79889/10/98شماره  نامه  -3 عوارض تغییر کاربری امالک  هشهرداری در خصوص تغییر محا

  بابت تغییر کاربری و تفکیکمورد نظر امالک در حال حاضاار مترمربع با توجه به اینکه  500با مساااحت بیشااتر از 

ست  سبه و       از ملک مورد نظر %80حدود  می بای شهرداری محا سهم  ضات مذکور   واگذاررا بعنوان  نمایند که عوار

تبصره  ج(اصالحی قانون شهرداریها  101ماده اعمال  ب( 98دفترچه عوارضات سال  22تعرفه شماره  الف( شامل

این اقدام مانع اسااتقبال شااهروندان در این خصااوص    می گردد و قانون تعیین امالک واقع در طرحهای دولتی 4

ست. لذا به جهت جلوگیری از  ضی    گردیده ا توسط مالکین مشمول این    مترمربع( 500)باالی خرد شدن غیر قانونی ارا

اعمال  98دفترچه عوارضات سال    22مترمربع تعرفه  500طرح، پیشنهاد می گردد برای امالک با مساحت بیش از   

 123ماره تلفیقی ش صورتجلسه 1و تبادل نظر و به استناد بند  پس از بررسی شورادر جلسه مطرح، نگردد، موضوع 

جهت تشااویق به  عمران، معماری و شااهرسااازی -کمیساایونهای برنامه، بودجه و ساارمایه گذاری  29/7/98مورخ 

شهرداری       و از همه مهمتر مالکین و بهره مندی از قوانین  ست  ضی با درخوا شدن غیر قانونی ارا جلوگیری از خرد 

 اعالم موافقت نمود. 

اسالمی شهر با دانشگاه های مختلف بجنورد و استفاده از نظرات کارشناسان     با عنایت به جلسات متعدد شورای    -4

شگاه های         شورا با دان شی  شنهاد گردید تفاهمنامه دو جانبه علمی و پژوه شهری پی در حوزه های مختلف مدیریت 

رات بجنورد منعقد گردد موضااوع در جلسااه مطرح، شااورا پس از بررساای و تبادل نظر و به جهت بهره مندی از نظ



کارشناسان محترم در دانشگاه های مختلف بجنورد در حوزه های مختلف مدیریت شهری با پیشنهاد مذکور اعالم       

 موافقت نمود.

سیون       -5 ست محترم کمی شنهاد ریا سرمایه گذاری با عنایت به پی سیون     برنامه، بودجه و  ست محترم کمی و ریا

ضا باغچقی و    ضویت آقای علیر سیون         ورزش و جوانان مبنی بر ع شمی در کمی سیده زهرا ها برنامه، سرکار خانم 

سرمایه گذاری  سیون               بودجه و  شمی در کمی سیده زهرا ها سرکار خانم  سوی و  سن مو سید مح ضویت آقای  و ع

شورا در           ضای محترم  صاب اع سی و تبادل نظر و به جهت حد ن شورا پس از برر سه مطرح،  ورزش و جوانان در جل

 اعالم موافقت نمود. کمیسیونها با پیشنهاد مذکور

موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه             90* رعایت ماده 

بند مصوبه به تأیید اعضای محترم شورای اسالمی      5دستگاه های ذینفع الزم االجراست. )این صورتجلسه در قالب     

 شهر رسید(.

 بر محمد و آل محمد )ص( خاتمه یافت.با ذکر صلواتی  15جلسه ساعت   
 


