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Tisztelt Képviselő-testület!
A Mátrakeresztesi Erdei Iskolában 2014-óta az alábbi beruházások valósultak meg:
- fűtéskorszerűsítés,
- tűzjelző rendszer kiépítése,
- mosókonyha és a szociális helyiségek vizes berendezéseinek kialakítása,
- használati meleg vizes rendszer kiépítése és a rendszerre való csatlakoztatása,
- kazánház szerelése.
A fent felsorolt beruházások műszaki szempontból kifogásolható állapotúak, mert a fűtéssel
sajnos mostanáig több probléma adódott. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
körülmények tisztázása érdekében a Mátrakeresztesi Erdei Iskola műszaki és pénzügyi
átvizsgálását – 2014-es év kezdetétől – támogatni szíveskedjen.
A hivatal épületében 2014 óta, több olyan beruházás történt, mely az elektromos rendszer
felújítását továbbá az épület több irodahelyiségének felújítását érintette. Az utóbbi időben a
felújítások körül több olyan szabálytalanság merült fel, ami elszámolási hiányosságokat
feltételez, ezért szükséges a beruházások műszaki és pénzügyi felülvizsgálata. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében elvégzett műszaki
felújítások, műszaki és pénzügyi ellenőrzését a 2014. évtől kezdődően támogatni
szíveskedjenek.

I.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Mátrakeresztesi Erdei Iskola és a Polgármesteri Hivatal műszaki felújításainak
felülvizsgálatára szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Mátrakeresztesi Erdei Iskolában elvégzett műszaki beruházások műszaki,
pénzügyi, gazdaságossági és jogszerűségi szempontok szerinti átvizsgálását a 2014.
évtől kezdődően elvégeztesse.
2. A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Polgármesteri Hivatal épületében elvégzett műszaki felújítások, műszaki,
pénzügyi, gazdaságossági és jogszerűségi szempontok szerinti átvizsgálását a 2014.
évtől kezdődően elvégeztesse.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Pásztó, 2018. október 4.
Farkas Attila
polgármester
A határozati javaslat törvényes!
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