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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselője, név szerint 
 

− Nyiri Tibor polgármester a január-február-március-április-május-június havi képviselői alapot 
az Amabilis Alapítvány javára ajánlja fel.  

 
− Dr. Bobkó Géza alpolgármester a február-március havi alapot az Amabilis Alapítvány, az 

április havi összeget a Szerencsi Óvoda Alapítványa, a május havi összeget a Nyárutó 
Nyugdíjas Klub, a június havi összeget a Mozgáskorlátozottak Egyesülete javára ajánlja fel.  
 

− Gábor Zsuzsanna képviselő a februári képviselői alapot a Bocskai István Gimánzium 
Alapítvány, a március havi összeget a Rákóczi Iskola javára, az április havi összeget az 
Amabilis Alapítvány, a május havi összeget a szerencsi polgárőrségnek, a június havi összeget 
a tűzoltóság javára ajánlja fel.  
 

− Dr. Gál Tamás képviselő a március-április-május havi összeget a szerencsi polgárőrség, a 
június havi összeget a Mozgáskorlátozottak Egyesülete javára ajánlja fel.  
 

− Kiss Dezső képviselő a február-március havi összeget az Amabilis Alapítvány, az április havi 
összeget a Szerencsi Óvoda Alapítványa, a május havi összeget a Rákóczi Iskola Alapítványa, 
a június havi összeget a Bolyai Iskola Alapítványa javára ajánlja fel.  
 

− Rábainé Végh Anett képviselő a január havi összeget a szerencsi tűzoltóság, a február havi 
összeget a szerencsi polgárőrség, a március havi összeget a szerencsi Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, az április havi összeg felét a Szerencsi Nyugdíjas Klubnak, a másik felét az Öreg a 
Nénikéd Nyugdíjas Klubnak ajánlja fel, a május havi összeget a Bolyai Iskola Alapítványa 
javára, a június havi összeg felét a Nyárutó Nyugdíjas Klubnak, a másik felét a Rákóczi Iskola 
Alapítványának ajánlja fel.  
 

− Szabó István képviselő a január havi összeget a szerencsi tűzoltóság, a február-március-
április-május-június havi összeget az Amabilis Alapítvány javára ajánlja fel.  

 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a Képviselői 
Alap átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: azonnal  
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