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0140,805,000,000230,182,000,000230,182,000,000فصل اول - جبران خدمات کارکنان 110000

059,136,000,000112,472,000,000112,472,000,000 حقوق و دستمزد 110100

0125,000,000163,000,000163,000,000حقوق شهردار 110101

04,534,000,0007,059,000,0007,059,000,000حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 110102

03,047,000,00050,050,000,00050,050,000,000حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 110103

03,786,000,0005,200,000,0005,200,000,000حقوق کارمندان قراردادی 110104

047,644,000,00050,000,000,00050,000,000,000حقوق کارگران قراردادی 110105

081,669,000,000117,710,000,000117,710,000,000 فوق العاده ها و مزایای شغل 110200

0590,000,000767,000,000767,000,000مزایای شهردار 110201

010,669,000,00011,000,000,00011,000,000,000مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 110202

0196,000,0002,600,000,0002,600,000,000مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار 110203

0247,000,000884,000,000884,000,000مزایای کارکنان قراردادی 110204

03,062,000,0002,730,000,0002,730,000,000مزایای کارگران قراردادی 110205

047,980,000,00066,026,000,00066,026,000,000اضافه کار 110206

09,500,000,00021,450,000,00021,450,000,000فوق العاده،جمعه کاری،نوبت کاری،شب کاری و... 110207

09,425,000,00012,253,000,00012,253,000,000پاداش و عیدی 110208

0000سایر 110290

0337,962,000,000780,822,000,000780,822,000,000فصل دوم - استفاده از کاال و خدمات 120000

0859,000,000800,000,000800,000,000 ماموریت داخلی و خارجی 120100

0710,000,000800,000,000800,000,000ماموریت داخلی 120101

0149,000,00000ماموریت خارجی 120102

0292,310,000,000664,532,000,000664,532,000,000 حق الزحمه انجام خدمات قراردادی 120200

0121,000,000,000220,000,000,000220,000,000,000خدمات قراردادی اشخاص 120201

0000پرداخت به کارکنان غیر شاغل 120202

03,000,000,00000حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری 120203
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0000حق التدریس وحق پژوهش 120204

0000اجرای برنامه های آموزشی،مذهبی،فرهنگی وهنری 120205

0800,000,0001,000,000,0001,000,000,000حق الجلسه 120206

0115,500,000,000300,000,000,000300,000,000,000واگذاری خدمات شهری 120207

0500,000,00000واگذاری خدمات ترافیکی 120208

050,060,000,000139,000,000,000139,000,000,000نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری 120209

0500,000,00000نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری 120210

0200,000,000352,000,000352,000,000حسابرسی 120211

0000اطالع رسانی 120212

0250,000,00000ساماندهی متکدیان شهر 120213

003,000,000,0003,000,000,000خدمات قراردادی اشخاص حقوقی 120214

00180,000,000180,000,000هزینه های کارشناسی 120215

0000واگذاری خدمات اداری 120216

0500,000,0001,000,000,0001,000,000,000سایر 120290

01,158,000,0001,142,000,0001,142,000,000 حمل ونقل و ارتباطات 120300

0000حمل کاال و اثاثه دولتی 120301

0022,000,00022,000,000بیمه کاال 120302

0000حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 120303

0423,000,00010,000,00010,000,000حمل و نقل نامه ها و امانات پستی 120304

0000حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور 120305

0635,000,0001,000,000,0001,000,000,000تلفن و فاکس 120306

0000اجاره خطوط مخابراتی 120307

0100,000,000110,000,000110,000,000ارتباطات ماهواره ای و اینترنت 120308

05,825,000,0006,229,000,0006,229,000,000 نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت 120400

01,023,000,0001,000,000,0001,000,000,000ساختمان و مستحدثات 120401



  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایی علیرضا بهادری  زهرا نیک روانی

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری بهبهان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

صفحه 3: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

01,000,000,0001,500,000,0001,500,000,000ماشین آالت و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز) 120402

01,000,000,0001,760,000,0001,760,000,000بیمه دارایی های ثابت 120403

02,000,000,0001,540,000,0001,540,000,000وسائط نقلیه 120404

070,000,000200,000,000200,000,000نگهداری و تعمیر وسائل اداری 120405

050,000,0003,000,0003,000,000لوازم صوتی و تصویری 120406

0100,000,000220,000,000220,000,000لوارم سرمایش و گرمایش 120407

0582,000,0006,000,0006,000,000رایانه 120408

0700,000,0001,495,000,0001,495,000,000 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 120500

050,000,00000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 120501

0500,000,000495,000,000495,000,000چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری 120502

0150,000,0001,000,000,0001,000,000,000چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه 120503

0640,000,000605,000,000605,000,000 تصویربرداری و تبلیغات 120600

0300,000,000275,000,000275,000,000عکاسی و فیلمبرداری 120601

0100,000,000110,000,000110,000,000تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ 120602

0200,000,000220,000,000220,000,000هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...) 120603

040,000,00000آگهی های تبلیغاتی 120604

01,400,000,0003,000,000,0003,000,000,000 تشریفات 120700

0700,000,0002,000,000,0002,000,000,000هزینه تشریفات 120701

0700,000,0001,000,000,0001,000,000,000جشن و چراغانی 120702

03,200,000,0007,535,000,0007,535,000,000 هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی 120800

0900,000,000440,000,000440,000,000حق الوکاله و حق المشاوره 120801

050,000,0001,045,000,0001,045,000,000هزینه های ثبتی 120802

00550,000,000550,000,000نظارت بر ممیزی امالک 120803

0000تدوین مقررات و خدمات حقوقی 120804

02,250,000,0005,500,000,0005,500,000,000هزینه های قضایی و دادرسی 120805
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083,000,00088,000,00088,000,000 هزینه های بانکی 120900

03,000,00000خرید دسته چک و سفته 120901

080,000,00088,000,00088,000,000هزینه انتقال وجوه 120902

0000نگهداری اسناد و اشیا قیمتی در بانکها 120903

0000سایر 120990

03,000,000,00021,860,000,00021,860,000,000 آب و برق و سوخت 121000

0200,000,0001,000,000,0001,000,000,000بهای آب اماکن شهرداری 121001

0900,000,000990,000,000990,000,000بهای برق مصرفی اماکن شهری 121002

01,000,000,000990,000,000990,000,000بهای آب پارک ها و میادین 121003

0900,000,000880,000,000880,000,000بهای برق پارک ها و میادین 121004

0000سوخت دستگاههای حرارتی 121006

0010,000,000,00010,000,000,000سوخت بنزین ماشین آاالت 121007

008,000,000,0008,000,000,000سوخت گازوئیل ماشین آاالت 121008

023,051,000,00062,706,000,00062,706,000,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 121100

0800,000,00010,000,000,00010,000,000,000مصالح ساختمانی(گچ،آجر،سیمان،آهک،...) 121101

01,000,000,0003,000,000,0003,000,000,000ابزار و یراق(کلید،قفل،دستگیره،...) 121102

0200,000,000500,000,000500,000,000لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،...) 121103

0435,000,0001,000,000,0001,000,000,000لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی،مایع ظرف شویی،پودرهای شوینده،...) 121104

0336,000,0001,000,000,0001,000,000,000لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و...) 121105

013,000,000,00030,000,000,00030,000,000,000لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات) 121106

0900,000,000630,000,000630,000,000لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...) 121107

03,600,000,0004,320,000,0004,320,000,000موادغذائی 121108

0580,000,000696,000,000696,000,000لوازم آتش نشانی 121109

0900,000,0001,000,000,0001,000,000,000بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی 121110

0500,000,0005,500,000,0005,500,000,000دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی 121111
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0100,000,00060,000,00060,000,000لوازم خواب و پوشاک 121112

0700,000,0005,000,000,0005,000,000,000سایر 121190

01,700,000,000275,000,000275,000,000 هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی 121200

0000مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری 121201

0000تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت 121202

0000بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری 121203

0000مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی 121204

0000حق التالیف و حق الترجمه 121205

0300,000,00055,000,00055,000,000هزینه های آموزشی شهروندان 121206

0700,000,000220,000,000220,000,000هزینه های آموزشی کارکنان 121207

0400,000,00000خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه 121208

0300,000,00000هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی 121209

0000 حق عضویت 121300

0000حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی 121301

0000پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری .... 121302

04,036,000,00010,555,000,00010,555,000,000 اجاره و کرایه 121400

0000اجاره زمین و اراضی 121401

036,000,00000اجاره ساختمان و سایر مستحدثات 121402

02,750,000,0007,000,000,0007,000,000,000اجاره ماشین آالت و تجهیزات 121403

01,000,000,0003,500,000,0003,500,000,000کرایه وسائط نقلیه 121404

0250,000,00055,000,00055,000,000کرایه لوازم و ابزار مختلف 121405

00110,000,000110,000,000فصل سوم - هزینه های تامین مالی و دارایی 130000

00110,000,000110,000,000 هزینه های تامین مالی و دارایی 130100

0000کارمزد وام های داخلی 130101

0000کارمزد وام های خارجی 130102
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0000کارمزد اوراق مشارکت 130103

0000کارمزد سایر اوراق 130104

00110,000,000110,000,000جرائم و هزینه های دیرکرد 130105

0000سایر 130190

0000فصل چهارم - یارانه 140000

0000 کمک زیان سازمان های وابسته،شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی وابسته به شهرداری 140100

0000کمک زیان شرکت های تابعه و موسسات انتفاعی 140101

0000کمک زیان سازمان های وابسته(مطابق با ماده 84قانون شهرداری) 140102

0000 پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات 140200

0000یارانه بلیط 140201

0000یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس 140202

0000 پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای(هزینه ای) 140300

0000پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته(مطابق با ماده 84 قانون شهرداری) 140301

0000پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 140302

014,721,000,00011,484,000,00011,484,000,000فصل پنجم - کمک های بالعوض 150000

0000 کمک مالی به سازمان های وابسته،موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 150100

0000کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده 84 قانون شهرداری) 150101

0000کمک به موسسات و شرکت های تابعه 150102

012,571,000,0009,997,000,0009,997,000,000 کمک مالی به اشخاص حقوقی 150200

05,200,000,0007,100,000,0007,100,000,000تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمتی شهر 150201

0000تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10%قانون 150202

02,000,000,0001,320,000,0001,320,000,000کمک به کتابخانه ها 150203

0100,000,00000کمک به سازمان های مردم نهاد(( 150204

0250,000,000297,000,000297,000,000کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن 150205

0000حمایت از برنامه های مدیریت محله 150206
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فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

صفحه 7: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

03,200,000,000500,000,000500,000,000کمک به موسسات خصوصی 150207

01,821,000,000390,000,000390,000,000کمک به بخش عمومی 150208

00390,000,000390,000,000سایر 150290

02,150,000,0001,487,000,0001,487,000,000 کمک مالی به اشخاص حقیقی 150300

02,000,000,00000کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه 150301

0150,000,000200,000,000200,000,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر 150302

00187,000,000187,000,000هدایا و پرداختهای تشویقی 150304

0000کفن و دفن اموات بالصاحب 150305

001,100,000,0001,100,000,000سایر 150390

051,109,000,00093,803,000,00093,803,000,000فصل ششم - رفاه اجتماعی 160000

034,245,000,00047,486,000,00047,486,000,000 بیمه و بازنشستگی 160100

0000بازنشستگی(سهم شهرداری) 160101

034,245,000,00047,190,000,00047,190,000,000حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی) 160102

0000بیمه خدمات درمانی شاغالن(سهم شهرداری) 160103

00296,000,000296,000,000بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری) 160104

014,264,000,00043,609,000,00043,609,000,000 کمک های رفاهی کارمندان 160200

04,140,000,00012,090,000,00012,090,000,000بن ها و کمک های غیرنقدی 160201

05,990,000,0009,269,000,0009,269,000,000حق عائله مندی،اوالد 160202

02,000,000,000808,000,000808,000,000هزینه غذا 160203

0000کمک هزینه ایاب و ذهاب 160204

0000کمک هزینه مهدکودک 160205

00576,000,000576,000,000بیمه جامع مسئولیت مدنی 160206

01,800,000,0005,460,000,0005,460,000,000بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران 160207

00250,000,000250,000,000کمک هزینه درمان(دارو،پزشکی،دندانپزشکی،صورتحساب بیمارستان و...) 160208

0000کمک هزینه تحصیلی 160209



  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 نعمت اله دانایی علیرضا بهادری  زهرا نیک روانی
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بودجه مصوب سال 1400 شهرداری بهبهان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   بهبهاناستان :  خوزستان

صفحه 8: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

0100,000,00000هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم 160210

0100,000,00000کمک هزینه ازدواج 160211

0104,000,00000هزینه های ورزشی کارکنان 160212

030,000,000156,000,000156,000,000حق پس انداز کارکنان 160213

0000هزینه رفاهی مسکن 160214

0015,000,000,00015,000,000,000سایر 160290

02,600,000,0002,708,000,0002,708,000,000 کمک های رفاهی بازنشستگان 160300

02,200,000,0001,770,000,0001,770,000,000حق عائله مندی،اوالد و عیدی بازنشستگان 160301

00750,000,000750,000,000بیمه خدمات درمانی بازنشستگان 160302

0300,000,00000پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان 160303

0017,000,00017,000,000پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان 160304

0100,000,000130,000,000130,000,000کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان 160305

0000کمک رفاهی بازنشستگان 160306

0041,000,00041,000,000سایر 160390

035,563,000,00093,451,000,00093,451,000,000فصل هفتم - سایر هزینه ها 170000

023,488,000,00061,000,000,00061,000,000,000 دیون 170100

022,000,000,00030,000,000,00030,000,000,000دیون بامحل 170101

01,488,000,0001,000,000,0001,000,000,000دیون بالمحل 170102

0000دیون با محل - فوق لعاده عمران شهردار 170103

0030,000,000,00030,000,000,000دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی 170104

012,075,000,00032,451,000,00032,451,000,000 هزینه های متفرقه 170200

011,000,000,00013,000,000,00013,000,000,000حق سنوات کارکنان 170201

0000بازخرید خدمت کارکنان 170202

050,000,000208,000,000208,000,000پاداش پایان خدمت 170203

0000هزینه مطالبات مشکوک الوصول 170204
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مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

0000عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری) 170205

0000جرائم دولتی 170206

009,100,000,0009,100,000,000آرا محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها 170207

0000پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی 170208

0000پرداخت به کارکنان غیرشاغل ... 170209

008,840,000,0008,840,000,000پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری 170210

0625,000,000728,000,000728,000,000اقالم غیرمترقبه 170211

0000هزینه جبران خسارت 170212

0000پرداختی بابت سپرده های مطالبه نشده ضبط شده 170213

0400,000,000520,000,000520,000,000بیمه مسئولیت جامع شهروندان 170214

0000مالیاتهای تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی) 170215

0055,000,00055,000,000سایر 170290

0580,160,000,0001,209,852,000,0001,209,852,000,000 جمع


