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Készítette: Dancsikné Mile Rita szociális ügyintéző   

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. december 20. napi ülésére   

 

 

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület tagjai által felajánlott október havi tiszteletdíj 

felhasználásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2022. (X.25.) Kt. határozatával 

tudomásul vette, hogy Sütő Mária Márta alpolgármester, a 2022. október havi alpolgármesteri 

tiszteletdíjáról, Futaki János, Kotri Gergő, Nagy Attila, dr. Nagy Béla György képviselők a 2022. 

október havi képviselői tiszteletdíjukról célhoz kötötten lemondtak.  

 

A tiszteletdíjak felhasználásának célja a Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében 

megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatások, gyógyszertámogatások, lakhatási 

támogatások biztosítása.   

 

Az október havi képviselői tiszteletdíjjak összege: 595.284,- Ft. 

 

A Szociális és Oktatási Bizottság 2022. november 15. napján tartott ülésén az alább részletezett 

támogatások megállapításával használta fel az összeg egy részét.  

 

 Települési lakhatási támogatás megállapítása: 2 fő részére (5.000,-Ft.). 

 Települési természetbeni támogatás utalvány formájában : 10 fő részére (61.000,-Ft.). 

 Települési támogatás készpénzben: 2 fő részére (22.000,-Ft).  

 

Mindösszesen kiosztott összeg: 88.000,-Ft.  

 

A következő bizottsági ülés 2022. november 29. napján volt. 

 

 Települési lakhatási támogatás megállapítása: 1 fő részére (2.500,-Ft.). 

 Települési természetbeni támogatás utalvány formájában : 4 fő részére (30.000,-Ft.). 

 Települési támogatás készpénzben: 2 fő részére (26.000,-Ft).  

 

Mindösszesen kiosztott összeg: 58.500,-Ft. 

 

A 2022. december 13. napján tartott ülés döntésére vonatkozó adatok: 

 

 Települési lakhatási támogatás megállapítása: 3 fő részére, ebből egy személynek november 

hónaptól (10.000,-Ft.). 

 Települési természetbeni támogatás utalvány formájában: 7 fő részére (77.000,-Ft.). 

 

 

 



 Települési támogatás készpénzben: 2 fő részére (25.000,-Ft).  

 

Mindösszesen kiosztott összeg: 112.000,-Ft. 

 

 Mindezen kiadásokhoz hozzá kell számolni a már megállapított támogatások összegét (lakhatási 

támogatás 7 fő részére, utalt összeg decemberben  17.500,-Ft., valamint a rendszeres 

gyógyszertámogatások, 3 fő részére decemberben 18.000,-Ft.   

 

Fentiek alapján az eddig felhasznált összeg mindösszesen: 294.000,-Ft.  

Maradt: 301.284,-Ft. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság 2022. 

november 15. napján, a 2022. november 29. napján és a 2022. december 13. napján tartott 

léséről készült beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. december 15.  

 

      

                Kraller József s.k. 

                 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

            jegyző                                                             

        

 

 

 


