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574/2022. (XI.22.) határozata 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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575/2022.(XI.22.)–576/2022.(XI.22.) határozatai 

a gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 6.543,- forint/hó, 1 fő részére 4.100,- forint/hó, 

gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás odaítéléséről döntött. 
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577/2022.(XI.22.)-585/2022.(XI.22.) határozatai 

a lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 7.500,- forint/hó, 1 fő részére 5.400,- forint/hó, 1 fő 

részére 4.500,- forint/hó, 4 fő részére 3.500,- forint/hó, 1 fő részére 2.450,- forint/hó, 

lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás odaítéléséről, 1 fő esetében a támogatás 

jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 
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586/2022.(XI.22.)-593/2022.(XI.22.) határozatai 

a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmekről 

6 hónap időtartamban 7 fő részére 5.000,- forint/hó, rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott 

támogatás odaítéléséről, 1 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő 

elutasításáról döntött. 
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594/2022.(XI.22.)-596/2022.(XI.22.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás temetési költségekre benyújtott kérelmekről 

3 fő részére 35.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 
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597/2022.(XI.22.)–689/2022.(XI.22.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás tüzelőre benyújtott kérelmekről 

22 fő részére 25.000.- forint, 55 fő részére 20.000,- forint összegű rendkívüli települési 

támogatás odaítéléséről, 16 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő 

elutasításáról döntött. 
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690/2022.(XI.22.)-691/2022.(XI.22.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás egyéb készpénzre benyújtott kérelmekről 

2 fő részére 15.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 
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692/2022.(XI.22.)–702/2022.(XI.22.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás étkezési utalványra benyújtott kérelmekről 

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

 

 

 

A személyes adatok védelmére tekintettel az egyedi határozatok nem nyilvánosak. 
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