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438/2022. (X.25.) határozata 

a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők 

szociális rászorultságának 2022. évi felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságának 2022. évi felülvizsgálatára 

vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

439/2022.(X.25.) határozata 

a díjhátralékra benyújtott települési támogatás iránti kérelemről 

1 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 
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440/2022.(X.25.)–444/2022.(X.25.) határozatai 

a gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 11.558,- forint/hó, 1 fő részére 4.575,- forint/hó, 1 fő 

részére 3.300,- forint/hó, 1 fő részére 2.421,- forint/hó, gyógyszersegélyre benyújtott 

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

történő elutasításáról döntött. 
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445/2022.(X.25.)-456/2022.(X.25.) határozatai 

a lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 4.500,- forint/hó, 7 fő részére 3.500,- forint/hó, 1 fő 

részére 2.450,- forint/hó, lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás odaítéléséről, 3 fő 

esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 
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457/2022.(X.25.)-461/2022.(X.25.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás temetési költségekre benyújtott kérelmekről 

5 fő részére 35.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről döntött. 
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462/2022. (X.25.)–466/2022. (X.25.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás beiskolázási költségekre benyújtott kérelmekről 

2 fő részére 20.000.- forint, 1 fő részére 12.000,- forint összegű rendkívüli települési 

támogatás odaítéléséről, 2 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő 

elutasításáról döntött. 
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467/2022.(X.25.)–554/2022.(X.25.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás tüzelőre benyújtott kérelmekről 

11 fő részére 25.000.- forint, 62 fő részére 20.000,- forint összegű rendkívüli települési 

támogatás odaítéléséről, 15 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő 

elutasításáról döntött. 
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555/2022.(X.25.)-559/2022.(X.25.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás egyéb készpénzre benyújtott kérelmekről 

2 fő részére 15.000.- forint, 1 fő részére 10.000,- forint, 1 fő részére 9.000,- forint összegű 

rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 1 fő esetében a támogatás jogosultsági feltételek 

hiányában történő elutasításáról döntött. 
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560/2022.(X.25.)–570/2022.(X.25.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás étkezési utalványra benyújtott kérelmekről 

10 fő részére 6.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 1 fő 

esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

 

A személyes adatok védelmére tekintettel az egyedi határozatok nem nyilvánosak. 

 

 

 Sátoraljaújhely, 2022. november 25. 

 

                Csernai Ferencné sk. 
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