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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. április 06-án 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, 
Dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Nyikos István képviselı 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket, és az ülést 14.07 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fı, 
Nyikos István képviselı jelezte távolmaradását. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja 
Gebula Béla Ákos és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Elmondja, 
hogy a szomorú eseményt, Polgármester úr elhunytát követıen egyetlen napirendi pont 
miatt hívta össze a rendkívüli ülést, hogy döntés születhessen arról, hogy Dr. Pintér 
Györgyöt, Enying Város Polgármesterét az önkormányzat saját halottjának tekintik. Kéri, 
hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  
 

1. Saját halottá nyilvánítás 
 

 Elıadó: Méreg János 
 alpolgármester 
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1. Saját halottá nyilvánítás 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti határozati javaslatát, melyben javasolja, hogy a 
Képviselı-testület Dr. Pintér Györgyöt, Enying Város Polgármesterét Enying Város 
Önkormányzata saját halottjának tekintse, és gondoskodjon méltó eltemetésérıl. Kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
86/2012. (IV. 06.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Pintér György polgármestert saját 
halottjának tekinti, és méltó eltemetésérıl gondoskodik. 

 
 
 
Méreg János alpolgármester kéri a képviselıket, hogy álljanak fel és egy perces néma 
csenddel adózzanak Dr. Pintér György emlékének.  
 
Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt és a rendkívüli 
nyílt ülést 14.08 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. április 11. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Szörfi István 
  alpolgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos                Varga Gyula 
         hitelesítı         hitelesítı 
     


