
 شوراي اسالمي صباشهر 33مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي رسيده و مراحل  3بر ( مشتمل 9011 /33/99مورخ ش 6/ص/999شماره  به 33ات نشست)مصوب

ذيل جهت اطالع  فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح 10/93/9011مورخ  99999/9/3939شماره قانوني آن به استناد نامه 
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  بند يك:

 (سولماز دبداب خانمملك بر اساس ماده واحده/ كيصدور پروانه در ):  موضوع   
 

   96/99/9011مورخ :  3999/ص/4990                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 96/99/9011مورخ :  6/شو440                                   شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح : 
مربع  متر 316به مساحت  ينيمتصرف قطعه زم-خانم سولماز دبداب ساخت و ساز با مشخصات فوق در خصوص درخواست يشهردار حهيال

و ي با كاربري فضاي سبز ليكه ملك طبق طرح تفصسمت راست   99قاسم آباد خيابان مالك اشتر كوچه بعثت واقع در داراي سند عادي 

 919ماده  3برابر تبصره و عدم امکان توافق  وضوعهم يخرده مالك بودن اراض ليبه دلمي باشد  و  از پالک بزرگ تر مجاز ريشده غ كيتفک

نسبت  اخذ عوارض تفکيکي برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري و بر اساس ماده واحده در نظر دارد نسبت به يشهردار قانون شهرداريها،

و  فيوظا الت،يقانون تشک 41ماده  90و  93، مطرح شد و شورا براساس بند  ديهمجوار اقدام نما يمطابق با بناها يصدور پروانه ساختمانبه 

همجوار در  يمطابق با بناها يساختمان وانهبا  صدور پر يو اصالحات بعد 9/3/9399و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يانتخابات شوراها

مترمربع  316به مساحت  كه ملك سمت راست   99قاسم آباد خيابان مالك اشتر كوچه بعثت واقع در  خانم سولماز دبدابملك متعلق به 

خرده مالك  ليبه دلمي باشد و  از پالک بزرگ تر مجاز ريشده غ كيو تفکي با كاربري فضاي سبز ليطبق طرح تفصداراي سند عادي بوده و 

عرصه تحت عنوان عوارض  متيقبا اخذ عوارض تفکيکي  قانون شهرداريها، 919ماده  3برابر تبصره  مذكور و عدم امکان توافق يبودن اراض

را  حهيموافقت و ال يرا 9و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعاو  برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري و بر اساس ماده واحده يکيتفک

 مصوب نمود .

 

 فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 :        فرمانداري نظريه

 .قانون ثبت مي باشد 33مغاير ماده :  متن نظريه                   
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  :دوبند

 (9019پيشنهاد صدور احکام جديد در بودجه سال )موضوع  :    

   13/99/9011مورخ :  3999/ص/9499                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 13/99/9011مورخ :     6/شو496                                   شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  
 به شرح ذیل:  1041درخواست تصویب و صدور احکام در بودجه با مشخصات فوق در خصوص  یشهردار حهیالشرح : 

تا مبلغ بخشنامه حدنصاب معامالت به شهردار صباشهر  1041آیین نامه مالی شهرداریها ،سقف اجازه انجام معامالت سال  53قانون شوراها و ماده  04ماده  10استناد تبصره بند  به -1

 واگذار می شود.

آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا سقف  53شهردار صباشهر می تواند در اجرای ماده  -2

 ریال اقدام نماید. 444/444/444/04

 ریال به صورت امانی اجرا نماید. 444/444/444/3می شودپروژه های عمرانی را تا سقف / آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری صباشهر اجازه داده 13در اجرای ماده  -5

 ریال اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید. 444/444/344تا سقف / 33ماده  14شهردار صباشهر می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند  -0

را جهت  1041درصد از بودجه سال  3شهرداریها به میزان  1041ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال  3هر می تواند به استناد بند شهردار صباش -3

 هزینه کرد ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی نماید.

 اقدام و به شهرداری معرفی نمائید. 1041برسی شهرداریها ،خواهشمند است نسبت به تعیین حسابرس سال قانون تشکیالت شوراها و دستورالعمل حسا 04ماده  54به استناد بند  -6

مات مطلوب به شهروندان می به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آن ها ، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خد

 0و بند  1041(،ضوابط اجرایی بودجه سال 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 53ی اجازه داده می شود به استناد به ماده گردد.به شهردار

صورت وجود منابع نسبت به پرداخت رفاهیات ،پس از تامین اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در  1041ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال 

 طبق آیین نامه تنظیمی در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید.

ه عنوان دیون در سالهای آتی ***پیش بینی هریک از موارد ذیل مستلزم وجود منابع می باشد و در صورتی که پس از پیش بینی ،منابع آن سال مالی تحقق نیابد نمی توان ب

 داخت نمود.پر

 ریال ماهیانه به عنوان کمک هزینه رفاهی به هریک از کارکنان 444/444/3پرداخت مبلغ/-

 ریال در هریک از اعیاد ملی و مذهبی و مناسبتها برای هریک از کارکنان 444/444/14پرداخت مبلغ /-

 عیدنوروز برای هریک از کارکنان ریال جهت تهیه  سبد کاال در ایام ماه مبارک رمضان و 444/444/04پرداخت مبلغ /-

 ریال بابت کمک  هزینه سفرهای زیارتی به هریک کارکنان 444/444/14پرداخت مبلغ /-

 درصد هزینه های بیمه تکمیلی هریک از کارکنان و خانواده  54پرداخت -

 درصد هزینه های بیمه عمر و حوادث هریک کارکنان   34پرداخت -

 ریال بابت کمک هزینه تولد فرزند هریک کارکنان 444/444/14مبلغ / پرداخت-                   

 ریال به عنوان کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن 444/144/1پرداخت مبلغ ماهانه -                   

 کنانریال بابت کمک هزینه تحصیلی فرزندان دانش آموز و دانشجوی کار 444/444/2پرداخت مبلغ /-                   

 ریال بابت هزینه بیماری های صعب العالج کارکنان 444/444/24پرداخت مبلغ /-                   

 پرداخت ماهیانه به عنوان کمک هزینه تلفن همراه شهردار و مسئولین تا سقف مصوبه هیئت دولت-                   

 و تامین منابع آن در بودجه امکان پذیر خواهد بود.***سایر پرداخت های شهرداری براساس ترتیبات قانونی مربوطه 

 قانون ششم توسعه به بازنشستگان بالمانع است.54***پرداخت هریک از بندهای فوق به استناد ماده 

 شورای حقوق و دستمزد در پرداختی به مدیران و کارمندان الزامی است. 11/3/33مورخ  605000***رعایت بخشنامه شماره 

 نمود .نرا مصوب  حهيو ال مخالفت يرا 9با ه و مقررات موضوع نیقوان هیکل تیرعارا با الیحه شهرداری به شرح فوق با مطرح شد و شو

 

 
 

 


