
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 31. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Edelényi Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály kérelme 

Előterjesztő: Nyeste József polgármester 

Készítette: Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző, Kovács Adrienn testületi ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Edelényi Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály azzal a kéréssel fordul 

a Képviselő-testülethez, hogy a vírus helyzetre való tekintettel, az edelényi kórház szívesen 

fogadna anyagi felajánlást az önkormányzat vezetőségétől.    

 

 

Berente területileg és tüdőgyógyászatilag az edelényi kórházhoz tartozik, sok berentei beteget 

látnak el. Az intézmény szeretne vásárolni egy mellmammográfiai berendezést, amit saját 

erőből nem tudna megvásárolni és ehhez kérnének anyagi segítséget. 

A kérelmük az előterjesztés melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Berente, 2022. március 23.  

 

 

    Nyeste József 

                          polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022 (III.31.) határozata 

az Edelényi Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály kérelméről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Edelényi 

Kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály támogatási kérelmét elutasítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

                                               

  



 

 Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Korbély Katalin az edelényi kórház Krónikus osztály és Légzés Rehabilitációs osztály 

Főnővére, (jelenleg Covid osztályként működik) én azzal a kéréssel fordulok a Polgármester 

Úrhoz és a Képviselő Testülethez, hogy a vírus helyzetre való tekintettel, az edelényi kórház 

szívesen fogadna anyagi felajánlást az önkormányzat vezetőségétől.   

Berente területileg és tüdőgyógyászatilag hozzánk tartozik, sok berentei beteget látunk el. Az 

intézmény szeretne vásárolni egy mellmammográfiai berendezést, amit saját erőből nem tudna 

megvásárolni és ehhez kérnénk Önöktől anyagi segítséget. 

Amennyiben mód és lehetőség nyílik a támogatásra, kérjük visszajelzésüket és a 

továbbiakban dr. Szabó Melinda főigazgató asszonnyal együttesen felvennénk a kapcsolatot 

Önökkel. 

 

Köszönettel: 

Korbély Katalin 

 

 


