Átruházott hatáskörben hozott döntések
Rendkívüli települési támogatás
(egyszeri támogatás)
2018. december 10.
Vásárlási utalvány
vásárlási utalvány méltányosság
készpénz
készpénz méltányosság
elutasított

13 fő
1 fő
2 fő
3 fő

összesen

19 fő

55.000,-Ft.
5.000-Ft.
25.000,-Ft.
lakókörnyezet rendezetlensége
miatt
85.000,-Ft.

2019. január 28.
Vásárlási utalvány
vásárlási utalvány méltányosság
készpénz
készpénz méltányosság
elutasított

13 fő
3 fő
2 fő
3 fő

összesen

21 fő

61.000,-Ft.
20.000,-Ft.
25.000,-Ft.
lakókörnyezet rendezetlensége
és jövedelemi helyzet miatt
106.000,-Ft.

2019. február 25.
Vásárlási utalvány
vásárlási utalvány méltányosság
készpénz
készpénz méltányosság
elutasított

6 fő
1 fő
1 fő
2 fő

összesen

10 fő

31.000,-Ft.
6.000,-Ft.
15.000,-Ft.
lakókörnyezet rendezetlensége
és jövedelemi helyzet miatt
52.000,-Ft.

50 fő

243.000,-Ft.

mindösszesen
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Lakhatási támogatás
2018. december 10.
Nemzeti Közművek
Áramszolgáltató részére történő
utalással
Nemzeti Közművek Földgáz
szolgáltató részére történő
utalással
Tüzelő vásárláshoz utalvány
formájában biztosított
Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. (vízdíj)
elutasított
összesen

2 fő

2018.12.01.-2019.11.30
2.500,-Ft./hó/fő

-

-

-

-

-

-

2 fő

5.000,-Ft.

2019. január 28.
Nemzeti Közművek
Áramszolgáltató részére történő
utalással
Nemzeti Közművek Földgáz
szolgáltató részére történő
utalással
Tüzelő vásárláshoz utalvány
formájában biztosított
Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. (vízdíj)
elutasított
összesen

2 fő

2019.01.01.-201912.31.
2.500,-Ft./hó/fő

-

-

-

-

-

-

2 fő

5.000,-Ft.

2019. február 25.
Nemzeti Közművek
Áramszolgáltató részére történő
utalással
Nemzeti Közművek Földgáz
szolgáltató részére történő
utalással
Tüzelő vásárláshoz utalvány
formájában biztosított
Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. (vízdíj)
elutasított
összesen

1 fő

2019.02.01.-2020.01.31.
2.500,-Ft/hó

2 fő

2019.02.01.-2020.01.31.
2.500,-Ft/hó/fő

1 fő
-

2019.02.01.-2020.01.31.
2.500,-Ft/hó
-

1 fő
5 fő

jövedelemi helyzet miatt
10.000,-Ft.

mindösszesen

9 fő

20.000,-Ft.
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Települési támogatás
(gyógyszertámogatás)
2018. december 10.
Települési gyógyszertámogatás
(utalvány formájában)
elutasított

-

-

-

-

összesen

-

-

2019. január 28.

Települési gyógyszertámogatás
(utalvány formájában)

1 fő

elutasított

-

2019.01.01.-2019.01.31.
5.000,-Ft.
(a jövedelemváltozás miatt,
jogosultság csak egy hónapra
volt megállapítható)
-

összesen

1 fő

5.000,-Ft.

2019. február 25.
Települési gyógyszertámogatás
(utalvány formájában)
elutasított

-

-

-

-

összesen

-

-
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Tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatása
2018. december 18.
A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017.
évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesítette
önkormányzatunkat.
A támogatáson 211 q barnakőszenet vásárolhattunk, melyet 84 háztartás részére
osztottunk ki, háztartásonként 2,5 q mennyiségben.

2019. február 25.
Szemétszállítási díjkedvezmény

Megállapítva 50%-os
kedvezménnyel
3 fő

Megállapítva 100%-os
kedvezménnyel
7 fő

Támogatott
kérelem összesen
10 fő

A támogatások 2019. március 01. napjától 2020. február 29. napjáig érvényesek.

Költségvonzata mindösszesen: 53.397, - Ft.

Medgyesegyháza, 2019. március 22.
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Elutasítva
-

