
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2022. december 13. napján tartott 

zárt ülésének jegyzőkönyvi kivonata 

 
 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

709/2022.(XII.13.)–710/2022.(XII.13.) határozatai 

a gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

2 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

711/2022.(XII.13.)-720/2022.(XII.13.) határozatai 

a lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 2 fő részére 6.500,- forint/hó, 4 fő részére 4.500,- forint/hó, 2 fő 

részére 3.500,- forint/hó, hó, 1 fő részére 2.730,- forint/hó, lakásfenntartásra benyújtott 

települési támogatás odaítéléséről, 1 fő esetében megszüntetésről döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

721/2022.(XII.13.)-725/2022.(XII.12.) határozatai 

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmekről 

6 hónap időtartamban 2 fő részére 5.000,- forint/hó, 5 hónap időtartamban 2 fő részére 5.000,- 

forint/hó rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás odaítéléséről, 1 fő esetében a 

támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

726/2022.(XII.13.)-728/2022.(XII.13.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás temetési költségekre benyújtott kérelmekről 

3 fő részére 35.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

729/2022.(XII.13.)–784/2022.(XII.13.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás tüzelőre benyújtott kérelmekről 

9 fő részére 25.000.- forint, 35 fő részére 20.000,- forint összegű rendkívüli települési 

támogatás odaítéléséről, 12 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő 

elutasításáról döntött. 

 

 

 

 

 



 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

785/2022.(XII.13.)-786/2022.(XII.13.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás egyéb készpénzre benyújtott kérelmekről 

2 fő részére 15.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

787/2022.(XII.13.)–791/2022.(XII.13.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás étkezési utalványra benyújtott kérelmekről 

5 fő részére 6.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 

 

 

 

A személyes adatok védelmére tekintettel az egyedi határozatok nem nyilvánosak. 

 

 

 Sátoraljaújhely, 2023. január 30. 

 

                Csernai Ferencné sk. 

                       Bizottság elnöke 

           A kivonat hiteléül: 

 

                 Buka Gabriella sk. 

         Jegyzőkönyvvezető                                                                                              


