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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

338/2022. (IX.20.) határozata 

a Díszpolgári Cím adományozásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2022. évben a „Díszpolgári Címet” 

posztumusz néhai dr. Orbán Kálmán volt polgármester részére és Csáky Csongor a 

Rákóczi Szövetség elnöke részére adományozza. 

 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

339/2022. (IX.20.) határozata 

a Pro Urbe Díj adományozásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2022. évben a „Pro Urbe Díjat” Sánta 

János István a Continental Dohányipari Zrt. tulajdonosa részére és Nyiri Péter a Magyar 

Nyelv Múzeum igazgatója részére adományozza. 

 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

340/2022.(IX.20.)–347/2022.(IX.20.) határozatai 

a gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 12.946,- forint/hó, 1 fő részére 7.535,- forint/hó, 1 fő 

részére 5.400,- forint/hó, 1 fő részére 4.900,- forint/hó, 1 fő részére 4.500,- forint/hó, 

gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás odaítéléséről, 3 fő esetében a támogatás 

jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

348/2022.(IX.20.)-365/2022.(IX.20.) határozatai 

a lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás iránti kérelmekről 

12 hónap időtartamban 1 fő részére 6.000,- forint/hó, 1 fő részére 5.500,- forint/hó, 1 fő 

részére 4.500,- forint/hó, 11 fő részére 3.500,- forint/hó, 2 fő részére 2.450,- forint/hó, 

lakásfenntartásra benyújtott települési támogatás odaítéléséről, 2 fő esetében a támogatás 

jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

366/2022.(IX.20.)-368/2022.(IX.20.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás temetési költségekre benyújtott kérelmekről 

2 fő részére 35.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 1 fő 

esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 



 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

369/2022. (IX.20.)–386/2022. (IX.20.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás beiskolázási költségekre benyújtott kérelmekről 

1 fő részére 20.000.- forint, 1 fő részére 26.000,- forint, 1 fő részére 22.000,- forint, 4 fő 

részére ,- forint, 3 fő részére 18.000,- forint, 1 fő részére 16.000,- forint, 1 fő részére 15.000,- 

forint, 2 fő részére 12.000,- forint, 1 fő részére 10.000,- forint, 1 fő részére 6.000,- forint 

összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 2 fő esetében a támogatás jogosultsági 

feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

387/2022.(IX.20.)–396/2022.(IX.20.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás tüzelőre benyújtott kérelmekről 

3 fő részére 25.000.- forint, 5 fő részére 20.000,- forint összegű rendkívüli települési 

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

elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

397/2022.(IX.20.)-405/2022.(IX.20.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás egyéb készpénzre benyújtott kérelmekről 

8 fő részére 15.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 1 fő 

esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

406/2022.(IX.20.)–430/2022.(IX.20.) határozatai 

a rendkívüli települési támogatás étkezési utalványra benyújtott kérelmekről 

17 fő részére 6.000.- forint összegű rendkívüli települési támogatás odaítéléséről, 8 fő 

esetében a támogatás jogosultsági feltételek hiányában történő elutasításáról döntött. 

 

 

 

A személyes adatok védelmére tekintettel az egyedi határozatok nem nyilvánosak. 

 

 

 Sátoraljaújhely, 2022. december 15. 

 

                Csernai Ferencné sk. 

                       Bizottság elnöke 

           A kivonat hiteléül: 

 

                 Buka Gabriella sk. 

         Jegyzőkönyvvezető                                                                                              


