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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. november 10-én a 

Művelődési Ház nagytermében megtartott közmeghallgatásról és képviselő-testületi ülésről, 

amelynek kezdési időpontja 17.00 óra. 

 

Jelen vannak:  Nyeste József  alpolgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Furák Róbert   képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Pogány Sándor  képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

Az ülésen nem vett részt: Roza László István  polgármester 

 Orgona László  BCNÖ elnök  

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 Dobi Andrea  BIO intézményvezető  

 Kalász Lászlóné   óvodavezető  

 Gyenesné Kovács Enikő   iskola igazgató  

 Dr. Lovas Éva Enikő   háziorvos  

 Dr. Csordás Levente   ügyvezető  
 Dr. Toldi-Tóth Gábor  Rendőrkapitány Kazincbarcika 
Lakosság részéről: kb. 80 fő 

 

   
Nyeste József alpolgármester köszönti Berente megjelent lakosságát, Dr. Toldi-Tóth Gábor 

rendőrkapitányt, a képviselő-testület tagjait és az intézmények vezetőit. A 7 fős képviselő-testületből 6 fő 

jelen van, az ülés határozatképes.  

Elmondom, hogy formabontóan kerül ma megtartásra a közmeghallgatás, hiszen az intézményvezetők is 

kint ülnek az asztalnál. Együtt ülünk kint, hogy szemléltessük azt az összefogást, mely a település érdekét 

képviseli, szeretném, hogy összefogás történjen a faluban is.  

Nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, össze kell fogni, amiben egyetértünk azt kell erősítenünk. Ez a 

falu megérdemelné, hogy lehiggadjon – sok a dolgunk, az összefogásra szükség van. Minden intézményt 

felkerestem, ezt az összefogást próbáltam erősíteni. Minden intézményben beszélgettünk, kibékíthetetlen 

ellentéteket nem tapasztaltam. Berentének van előnye, hátránya. Probléma az, hogy a pénz megfelelő 

befektetése nem igazán jött össze, nem voltak szakemberek, de a legnagyobb probléma az volt, hogy nem 

volt összefogás, egyéni érdekek mentén haladtak a dolgok. Nem vasszigorral kell megoldani a 

problémákat. Aki vezető szerepet tölt be, mindent el kell követnie, hogy jól menjenek a dolgok. Mindenki 

tudja, hogy polgármesterünk fel lett „állítva”. Folyamatban lévő ügyekről van szó: rendőrségi , bírósági 

szakaszok. Aki nincs jelen, nem illik beszélni róla, ebbe nem fogok bele menni. Változások előtt állunk, 

reményeim szerint a régi idő visszafordíthatatlan.  

Falu élete: beruházás: bánya épülete, felújítása. Ez a beruházás azért van, hogy arról a helyről ahol most 

vannak a dolgozók új helyre tudjanak költözni, és hogy emberi körülmények között dolgozhassanak.  

Kérem, hogy a mai közmeghallgatáson kerüljük a személyeskedést, mert nem szeretném ha veszekedésbe 

torkollana. Mindenki mondja el a véleményét, hogy hogyan tudunk előre lépni. Erre a beruházásra nagy 

szükség volt, de nem más dolog terhére, hátrányt emiatt a lakosság nem szenvedhet.  

 

Felkérem Ortó Istvánné pü. főmunkatársat ismertesse az önkormányzat anyagi helyzetét. 

 

Ortó Istvánné pü. főmunkatárs részletesen ismerteti az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodását, 

részletesen kitér az intézmények finanszírozására, a lakosság támogatására, fejlesztésekre, beruházásokra. 
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Nyeste József alpolgármester: beszédtémát okozott a lakosság körében BorsodChem-Berente adóügye. 

Megjött a Kúria határozata. Felkérem Jegyző Asszonyt ezzel kapcsolatban tegye meg tájékoztatását. 

 

Nagy Boglárka jegyző: A Kúria Önkormányzati határozatában foglaltak szerint, melynek ügyszáma 

Küf.5010/2016/2017. Berente Község Önkormányzatának telekadó rendelet törvényességi 

felülvizsgálatára került sor. A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozatában megállapította, hogy az 

önkormányzat 2009-2010. években hatályos telekadó rendelete nem törvényellenes, ezért annak 6. § (1) 

bekezdés, valamint 1. sz. melléklet III. övezetének törvényellenességére irányuló indítványt elutasította. 

Az önkormányzat 2011. évben hatályos telekadóról szóló rendeletének 6. § (1) bekezdés „IV. övezetben 

2011. január 1-től 287 Ft/m2” szövegrésze törvényellenes volt, ezért ezen adóév tekintetében Berente 

Község Önkormányzatát az adózó által már bevallott, kivetett és megfizetett összeget csak ezen övezet 

tekintetében visszafizetés fogja terhelni. Tekintettel arra, hogy a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság előtt folyamatban lévő egyesített 12.K.27.690/2015. számú ügyben, még döntés nem született, 

így arról nem tudok beszámolni, hogy Berente Község Önkormányzatát milyen összegű telekadó 

visszafizetés fogja terhelni 

A határozat tartalma szerint nem kell tartanunk attól, hogy a döntés veszélyezteti Berente 

önkormányzatának működését. Előzetes számításaink szerint a visszafizetés összege nem fogja elérni a 

100 mFt-ot.  

 

Nyeste József alpolgármester: a tegnapi nap beszélgetést folytattunk a BC Zrt. képviselőivel. A BC Zrt. 

nem érzelem alapján, hanem racionálisan működik. Megállapodtunk abban, hogy közösen ültetünk fát is, 

ezt követi majd egy fásítás. Egymás mellett kell élni, egyetlen megoldás tehát csak az lehet, ha 

megegyezés születik. Megindult egyféle enyhülés egymás iránt.  

 

Átadom a szót a lakosságnak. 

 

Tóth Miklós lakos: a 16 év óta a beruházásoknak a lakosság semmiféle hasznát nem látta. Az üres 

lakásokat miért nem lehet odaadni a fiataloknak?  

Nyeste József alpolgármester: azokra a kérdésekre, amire nem tudunk kielégítő választ adni 15 napon 

belül írásban válaszolunk.  

Válasz a feltett kérdésre: azt nem mondhatjuk, hogy nem történt semmi 16 év alatt. Az önkormányzatnak 

nincs üres bérlakása egyetlen egy sem így nem tudunk adni a fiataloknak.  

Nagy Imre lakos: bejött a tél, nehéz közlekedni a sötétben. az 5-ös porta nincs megvilágítva, a BC Zrt.-

nek semmi köze hozzá, ez önkormányzati feladat lenne. A Gagarin lakótelepi járdán közlekedni nem 

lehet, sötét van, már ezt 6 évvel ezelőtt jeleztem. A betonkerítés viszont meg van világítva, erre mi 

szükség van? 

Szabadegyetem: összeállítottunk egy menetrendet, azért léptünk, hogy ne legyen végzettséghez kötve. Az 

egyetem részéről tájékoztatást is kaphattak a tisztelt képviselők, de a testület nem támogatta, erre nem 

volt pénz, bezzeg a városnak volt.  

Köszönöm a testületnek, hogy az Életet az éveknek egyesület egyszer egy évben igénybe veheti az 

önkormányzat tulajdonában lévő buszt.  

Nyeste József alpolgármester: kérdésre válasz: világítás: a közvilágítással kapcsolatban voltak 

problémáim nekem is. Az említett terület a BC Zrt. tulajdona, használatra adta nekünk, BC területről 

beszélünk így azon mi beruházást nem hajthatunk végre.  

Szabadegyetem: a Miskolci Egyetemről jöttek volna ki, azt mondta nekünk a felszólaló, hogy nem kerül 

semmibe és kiderült, hogy 600 eFt/félév. Kevés berentei lakos élt volna a lehetőséggel, más településről 

is jöttek volna, amit Berente fizet, ezért nem támogatta a testület. 

Busz: a busznak volt egy egész éves költségvetése, a polgármester felhasználta a testület megkérdezése 

nélkül. A busz a rá vonatkozó költségét, az előirányzatot kimerítette. Az asszonykórusnak sem adtuk oda, 

mert nem akartunk kivételt tenni, a következetesség diktálta, hogy ne adjuk oda, nem személyi dolgok 

miatt történtek ezek.  

Nagy Imre lakos: járda megvilágítás: fényvetőt lehetne felszerelni. 

Nyeste József alpolgármester: mi nem nyúlhatunk hozzá, mert a BC Zrt. tulajdona.  

Nagy Imre lakos: a közvilágítás az önkormányzaté. 

Tóth László lakos: a Berente-Sajószentpéter összekötő út végére egy lámpát kellene felszerelni, hogy 

biztonságos legyen a közlekedés. 
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Nyeste József alpolgármester: Sajószentpéter önkormányzatával ezzel kapcsolatban fel fogjuk venni a 

kapcsolatot. 

Orgona Sándor lakos: diákösztöndíj: a fiam tanulmányi átlaga 4,3  sportban kiemelkedő, a testület 

elutasította. Mi alapon utasították el a gyermeket? A határozat, amit kézhez kaptam formailag sem felelt 

meg, nem indokolták meg az elutasítást. 

Nyeste József alpolgármester: A testületnek volt egy ötlete, hogy premizálni kellene azokat a 

gyerekeket, akik valamiben tehetségesek. A 4,5 átlag a határ. Hibát követtünk el azzal, hogy rábíztuk a 

pedagógusokra az ajánlást. A belépő a 4,5 átlag volt. 

Van egy gyermek, aki ökölvívásban kiemelkedő, de a többi feltételnek nem felelt meg, - megteremtjük a 

lehetőséget, hogy segítsük. Itt nem csak szociális helyzetről van szó. Hibáztunk – az iskolával nem 

egyeztettünk. A testület jót akart ezzel a támogatási formával, csak sajnos többen ezt úgy értelmezték, 

hogy alanyi jogon járó támogatási forma.   

Orgona Sándor lakos: valóban szerepelt a kiírásban a 4.5 átlag, nem volt belépő a 4,5 átlag.  

Nyeste József alpolgármester: 60 fő pályázóból 6 fő pályázó felelt meg, kapott támogatást.  

Orgona Sándor lakos: az sem igaz, hogy 60-ból 6 gyerek felelt meg.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: javaslom, hogy olvassák el a rendeletüket, a 4,5 átlag nem a Berentén 

tanulókra vonatkozik. Ha valakinek jó képessége van, azt támogatni kell. Rossz a rendelet egyértelművé 

kell tenni.  

Nyeste József alpolgármester: hibázott a testület, nem egyeztetett az iskolával, át fogjuk dolgozni.  

Hegedűs Lajos lakos: meg lett ígérve, hogy lesz bejárás és a képviselők megnézik a kerítésemet. Évek 

óta az van, hogy fogjunk össze. Mikor óhajt a testület valamit csinálni? 

Nyeste József alpolgármester: a képviselő-testület megtartotta a bejárást, voltunk a Horgásztónál, az 

állattelepen, bocsásd meg, hogy a te házadhoz nem mentünk ki.  

Hegedűs Lajos lakos: kívülről az önkormányzatnak kell megcsinálni, van akinek megcsinálja belülről is. 

Nyeste József alpolgármester: a testület dolgozik, nem is akárhogy. Ha megyünk a bányához, 

kimegyünk hozzátok is és megnézzük a felvázolt problémát.  

Lukácsné Vass Ágnes lakos: mióta leváltunk nincs nyilvános WC. A probléma onnan indult, hogy 

feltetted az internetre, hogy a Pogány Sándor házát kicifrázták. A mi épületünknél történt az eset, már egy 

éve probléma.  

Pogány Jánosné lakos: ne mondd, hogy nem tudtál róla. 

Lukácsné Vass Ágnes lakos: eddig nem tudtam róla. Szeretnék megoldást találni, legyen egy nyilvános 

WC. Már szereztem azt is, aki kitakarítja, a problémát meg kell oldani. 

Nyeste József alpolgármester: a bolt előtt italozás folyik, azért nem fogunk kitenni nyilvános WC-t 

hogy a vásárlóid oda menjenek.  

Lukácsné Vass Ágnes lakos: mondtam, hogy vágják ki a bokrokat, az emberek meg fogják találni a 

parkokat, buszmegállót, hogy elvégezhessék szükségleteiket. Oldjátok meg ezt a problémát.  

Nyeste József alpolgármester : nem tudom elképzelni a nyilvános WC-t, fel fogom tenni a testületnek a 

kérdést és értesítelek. 

Csikász Attila lakos: vaddisznó jár be a magánportákra, ezzel kapcsolatban milyen intézkedés történt? 

A testületi ülés közvetítésekor láttam, hogy a szavazógép nem működik. Az összefogásról már beszéltek a 

képviselő urak. 

Nagy Boglárka jegyző: meghívtunk egy vadkár szakértőt, aki tartott egy tájékoztatást a itt  a Művelődési 

Házban. A megbeszélésre nem sokan jöttek el. A Vadásztársaságok nem nagyon akarnak vadkárt fizetni. 

Megpróbáljuk a vadat távol tartani. Lehet kerítést építeni, de a vad „érdekes” jószág, megtalálja a módját, 

hogy bejusson a magánterületre, hogy élelemhez jusson, a temetőbe is bejárnak. Ezzel kapcsolatban 

megpróbálunk mindent elkövetni, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk.  

Nyeste József alpolgármester: ezt a fajta összefogást ne próbáljuk elbagatelizálni. Nekem is az volt a 

célom, hogy a következő testületi ülésen csatlakozom Pogány Sándor képviselőhöz, hogy nem szavazok. 

Ennek egy oka van, azokat az előterjesztéseket, amit a polgármester elénk tett, nem tudtuk igaz, vagy 

nem.  

Pogány Sándor képviselő: 2014-től alpolgármester voltam, de lemondtam. Nem adott feladatot, nem 

egyezett a véleményünk, éppen ezért nem vagyok bizottsági tag sem. Ha egy bizottság mindennel 

foglalkozik, én azt gondolom, hogy nem tudja rendesen ellátni a feladatát. Elmondtam a véleményemet, 

hogy rosszul mennek a dolgok, azzal tiltakoztam, hogy nem szavazok. Az utóbbi időben elkezdtem 

szavazni.  

Hegedűs Lajos lakos: bánya épülete: volt arról szó, hogy a bánya épületének kivitelezéséhez plusz pénzt 

kell adni, Tóth Tamás képviselő azt mondta, hogy egy fillért se. Mi ez a 30 mFt, amit fizetni kell? 
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Nagy Boglárka jegyző: a képviselő-testület pótmunkát szavazott meg 16 mFt összegben, nincs 30 mFt-

os döntés.  

Hegedős Lajos lakos: a faluban ez a hír járja.  

Nyeste József alpolgármester: a nyilvános ülésre bárki bejöhet, be kell jönni a hivatalba és érdeklődni, 

mindenkit szívesen fogadunk. Változások vannak, hamarosan érzékelni fogja a lakosság. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: a legutolsó testületi ülést a helyi televízió nem közvetítette, úgy látszik 

nem tartozik a lakosságra: Kúria döntés, alpolgármester választás. 

Az előterjesztéseket a hivatal készíti, felelőse a jegyző. A polgármestert 10.04-én állították fel, a határozat 

nincs a honlapon. Miért nem szerepel? 

Nyeste József alpolgármester: a honlap szerkesztéssel problémák vannak, rendbe fogjuk tenni.  

Szabóné Hegedűs Márta lakos: mi volt a polgármesterrel szembeni fegyelmi eljárás oka. A testületi 

határozat nyilvános, olvasd fel a határozatot.  

Nyeste József alpolgármester: szerepel a honlapon a határozat, a folyamatban lévő ügyekről nem akarok 

válaszolni, 15 napon belül meg fogod kapni a választ. 

Szabóné Hegedős Márta lakos: az ok nincs megjelölve, törvényes dolgot kértem. Az alpolgármester 

választásról a törvény rendelkezik. Te nem vagy alpolgármester. Az alpolgármester személyét kizárólag a 

polgármester javasolhatja. Ki javasolta, hogy Te legyél az alpolgármester? 

Nyeste József alpolgármester: Szakmári Attila korelnök. 

Szabóné Hegedős Márta lakos: csak a polgármester javasolhatja.  

Diákösztöndíj: elhangzott, hogy ennyi volt a költségvetésbe betervezve. A Kúria döntése alapján fizetni 

kell, a diszkriminatív döntésre felhívta a figyelmet. 

Nyeste József alpolgármester: nincs lezárva még ez az ügy. 15 napon belül megkapod írásban a választ. 

Nagy Imre lakos: nagyon sok család van, ahol nincs internet. Nem lehetne a hirdetőtáblára kitenni a 

híreket? 

Nyeste József alpolgármester: ez igaz, bocsánatot kérek érte.  

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: lesz-e fűtéstámogatás a télen? 

Nagy Boglárka jegyző: van egy nyertes pályázat, szociális tűzifa juttatásban fog részesülni a lakosság, az 

elfogadásra kerülő helyi rendelet alapján.  

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: a falevelek mikor lesznek komposztálva? – zsákokban vannak. 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: holnap kezdik az elszállítását. 

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: az Alacska felé vezető utat a 3. határ felé meg kellene javítani. 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: meg fogjuk oldani. Ha van olyan probléma, amit 

észrevesznek, jelezzék.  

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: a Gagarin ltp. 2-6 előtti részt füvesítsék be. A mozgáskorlátozotti 

rámpánál a fedlap kiemelkedik 15 cm-re, balesetveszélyes. 

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: megpróbáljuk a Gagarin 2-6 előtti területet művelés alá 

venni.  

Révész Sándorné lakos: a Gagarin ltp. 2-4-6 sz. előtti részen a fűzfát körbe kellene vágni, mert hozzáér a 

villanyvezetékhez. Gyakrabban kellene bejárást tartani.  

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft.: köszönöm a jelzést, meg fogjuk oldani.  

Révész Sándorné lakos: a lakótelepen van egy kisfiú, aki beteg. Kapott támogatást, de most miért nem? 

Állítólag megkérdezték tőlük miért van két kocsi. Ezt a gyereket Miskolcra hordják kezelésre. Ha 

másoknak adnak, nekik miért nem? 

Nyeste József alpolgármester: a családod sokkal támogatta a testület és megkapta a támogatást, a kapott 

információja téves.  

Tógyer Lászlóné lakos: a lakótelepen a közös képviselőtől hogyan lehet megszabadulni? Mi szeretnénk 

leválni. A Bajcsy-Zs. 7. előtt fel kellene szedni a betonkockát, balesetveszélyes.  

Dr. Csordás Levente Nonprofit Kft. ügyvezető: ameddig a lakók nem mozdítják el, addig nem tudok 

lépni. 

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: amíg többségi szavazás nincs, addig nem tudunk leválni, a gyűlésen 

kell meghozni a döntést.  

Tóth László lakos: mi részt vehetünk-e a lakógyűléseken, ha bérlők vagyunk? A közös képviselő kitiltott 

onnan bennünket. Fekete Sándor képviselt bennünket, de tájékoztatást nem adott. 

Nyeste József alpolgármester: ha van olyan bérlő, aki szeretne részt venni a lakógyűlésen, az 

önkormányzat ad egy meghatalmazást a részükre.  

Fortunáné Sződi Erzsébet lakos: még nem történt meg a garázsok megosztása, miért? 
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Nyeste József alpolgármester: türelmet kérek, jelenleg az önkormányzat ügyvédje mással van 

elfoglalva. 

Tógyer Lászlóné lakos: aki szeretne mobilgarázst igényelni jelentkezzen a hivatalban? 

Nyeste József alpolgármester: egy előzetes felmérést készítünk, hogy van-e rá igény. Még nem is tudjuk 

hol és mennyiért adjuk ki. 

Révész Sándorné lakos: lakásokat is lehetne építeni. 

Keresztes Lászlóné lakos: hogy történik a garázsok átírása? 

Nagy Boglárka jegyző: be van adva a Földhivatalba a változtatási vázrajz átvezetése, kérem jöjjön be a 

hivatalba egyeztetésre. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos: 2010 óta mennyit fizetett a BC? Milyen cseretelekről van szó? 

Nagy Boglárka jegyző: az önkormányzat kedvezményt nyújtott a BC Zrt-nek is. Mivel adótitokról van 

szó, bővebb tájékoztatást nem adhatok. 

Szabóné Hegedűs Márta lakos? miért? 2010. óta mennyi került kifizetésre, mennyit fizetett a testület 

munkahelyteremtés címén?  

Nagy Boglárka jegyző: a BC Zrt. kért, de tudomásom szerint az önkormányzat nem adott kedvezményt 

munkahelyteremtésre.  

 

Nyeste József alpolgármester befejezettnek nyilvánította a közmeghallgatást, köszöni a lakosság 

megjelentését. 

 

A képviselő testület közben folytatta munkáját.  

 

Tóth Tamás GPÜ Bizottság elnöke: a bizottság már foglalkozott azzal, hogy a két év lejártát követően a 

képviselők tárgyi eszköz juttatásként mobiltelefont, hozzátartozó tokot, valamint egy töltőt kaphassanak.  

Kérem a képviselő testületet, hogy az ismertetett árajánlatok alapján a legolcsóbb ajánlatot adótól 

kerüljenek a készülékek és tartozékaik megvásárlásra.  

 

Nyeste József alpolgármester felkéri a képviselő testületet szavazásra. 

Döntés hozatalban résztvevők száma: 6 fő  

 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1084/2016 (XI.10.) határozata a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 3/2016. (IV.14.) számú 

rendeletének 4 § (4) bekezdése szerint természetbeni juttatásban mobiltelefon készülők 

megvásárlása  
 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 3/2016. (IV.14.) számú 

rendeletének 4 § (4) bekezdésében biztosítottak alapján a „képviselői munkához kapcsolódó 

informatikai eszközök” – mobiltelefon – megvásárlását bruttó 2.500.000.- Ft azaz 

Kettőmillióötszázezer forint értékig engedélyezi, az önkormányzat költségvétésének tartalék 

kerete terhére.  

 

Felelős: GPÜB elnöke, képviselő  

Határidő: 2016. 11. 30.  
 

Nyeste József alpolgármester ismerteti a Szent Borbála Idősek Otthona előterjesztését, melyben a Szent 

Borbála Idősek Otthona konyhájának 2017. évre  vonatkozóan az  élelmiszer és nyersanyag 

beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást le kell folytatnia. A  folyamat lebonyolítására  

szükséges lenne egy közbeszerzési referenst alkalmazni, eseti megbízással.  Ezen személy 

megbízási díja nem szerepel az intézmény 2016. Évi költségvetésében. 

Az intézmény csatolta a megkért árajánlatokat, melyből a legkedvezőbbet a MARKAZIT 

Mérnök Iroda nyújtotta be, amelynek ajánlata 205.000ft.- + 67.500.- ÁFA, azaz bruttó :317.500.-

ft. 
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Tóth Tamás GPÜB elnöke: javaslom a támogatást  

 
Nyeste József alpolgármester felkéri a képviselő testületet szavazásra. 

Döntés hozatalban résztvevők száma: 6 fő  

 

A képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1085/2016 (XI.10.) határozata a Szent 

Borbála Idősek Otthona előterjesztésének elfogadásáról, közbeszerzési szakértő díjának 

meghatározásáról  
 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Szent Borbála Idősek 

Otthona előterjesztését és úgy határozott, hogy bruttó 317.500.- ft összeget hagy jóvá a Szent 

Borbála Idősek Otthona konyhájának 2017. Évi közbeszerzési eljárása lefolytatása érdekében a 

szakértői díj fedezetére.  

A képviselő testület a szükséges forrást a 2016. Évi költségvetésének tartalék kerete terhére 

biztosítja.  

 

Felelős: alpolgármester, intézményvezető  

Határidő: 2016. 12. 15.  

 
 

Nyeste József alpolgármester a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést 20 óra 00 

perckor bezárt. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Nyeste József    Nagy Boglárka          Szakmári Attila 

alpolgármester         jegyző    képviselő jkv. hitelesítő 


