پیش بینی بودجه  /مصوب شهرداری بروجن -منطقه مرکزی سال 1041
شهرستان  :بروجن

استان  :چهارمحال و بختیاری

واحد ارقام  :ریال

فرم  :خالصه کل بودجه

منابع
ردیف

شرح

مصارف
مصوب

پیشنهاد

ردیف

شرح

ها درآمد

پیشنهاد

مصوب

ها ماموریت

114444

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

010800484448444

010800484448444

1

کالبدی و شهرسازی

018,4484448444

018,4484448444

104444

درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری

11800484448444

11800484448444

0

محیط زیست و خدمات شهری

000840484448444

000840484448444

134444

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

1480,484448444

1480,484448444

3

ایمنی و مدیریت بحران

0804484448444

0804484448444

104444

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

00800484448444

00800484448444

0

حمل و نقل و ترافیک

140804484448444

140804484448444

104444

کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

0844484448444

0844484448444

0

خدمات مدیریت

10181,484448444

10181,484448444

104444

اعانات8کمک های اهدائی و دارائی ها

03844484448444

03844484448444

0

اجتماعی و فرهنگی

10810484448444

10810484448444

144444

جمع کل درآمدها

000804484448444

000804484448444

044844484448444

044844484448444

044444

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

140804484448444

140804484448444

344444

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی

4

4

جمع کل ماموریت ها

جمع کل منابع شهرداری

044844484448444

044844484448444

جمع کل مصارف شهرداری

044844484448444

044844484448444

منابع سازمانها*8شرکتها و موسسات

,840484448444

,840484448444

مصارف سازمانها*8شرکتها و موسسات

,840484448444

,840484448444

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

4

4

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

4

4

منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری

04,840484448444

04,840484448444

مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری

04,840484448444

04,840484448444

مبلغ به حروف  :ششصد و هشت میلیارد و بیست میلیون ریال

مبلغ به حروف  :ششصد و هشت میلیارد و بیست میلیون ریال

* اینگونه سازمانهای وابسته 8به استناد ماده  ,0قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.
** مضوع جدول شماره ( )1فصل دوم دستور العمل بودجه

مدیر مالی شهرداری

معاونت مالی و توسعه نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی  :سیدحسین قریشی

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

مجید رجائی پور

شهردار

رئیس شورای اسالمی

نام و نام خانوادگی  :حمزه علی ولییان

نام و نام خانوادگی  :سعید کردیان

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

پیش بینی بودجه  /مصوب شهرداری بروجن -منطقه مرکزی سال 1041
شهرستان  :بروجن

استان  :چهارمحال و بختیاری

واحد ارقام  :ریال

فرم  :خالصه کل بودجه

بودجه کل عمرانی و جاری سهم
عمرانی

جاری
عنوان

پیشنهادی

مصوب

عنوان

پیشنهادی

مصوب

مبلغ

00,803484448444

00,803484448444

مبلغ

331830484448444

331830484448444

درصد

00

00

درصد

00

00

ماموریت سطح در بودجه کل عمرانی و جاری سهم
جاری

عنوان

سرجمع

عمرانی

پیشنهادی

مصوب

پیشنهادی

مصوب

پیشنهادی

مصوب

کالبدی و شهرسازی

1814484448444

1814484448444

04804484448444

04804484448444

018,4484448444

018,4484448444

محیط زیست و خدمات شهری

00804484448444

00804484448444

100830484448444

100830484448444

000840484448444

000840484448444

ایمنی و مدیریت بحران

0804484448444

0804484448444

0844484448444

0844484448444

0804484448444

0804484448444

حمل و نقل و ترافیک

1804484448444

1804484448444

144804484448444

144804484448444

140804484448444

140804484448444

خدمات مدیریت

10084,484448444

10084,484448444

0814484448444

0814484448444

10181,484448444

10181,484448444

اجتماعی و فرهنگی

14800484448444

14800484448444

0804484448444

0804484448444

10810484448444

10810484448444

تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی

4

4

4

4

4

4

مدیر مالی شهرداری

معاونت مالی و توسعه نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی  :سیدحسین قریشی

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

مجید رجائی پور

شهردار

رئیس شورای اسالمی

نام و نام خانوادگی  :حمزه علی ولییان

نام و نام خانوادگی  :سعید کردیان

تاریخ و امضا :

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

