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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
 

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én 
17 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 67. 
 
Jelen vannak: Varga Ádám alpolgármester 

Erdélyi Zoltán helyi képviselő 
Hegyi József helyi képviselő  
Dr. Tóth András Közigazgatási Hivatal megbízottja 
Bognár Attiláné jegyző helyett 

                        Lakosság részéről : 5 fő 
 
 

I.  
Napirendek tárgyalása előtt 

 
 

Varga Ádám alpolgármester: Köszöntötte a képviselőket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel azon az alpolgármester és kettő fő helyi képviselő jelen van. Javaslatot 
tesz az ülés napirendjére.  
 
 

1. Mocsári Attila polgármester lemondása 
      Előadó: Varga Ádám alpolgármester 
 
2. Egyéb ügyek, bejelentések 

 
 

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű 
határozat hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot elfogadta. 
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II. 
Napirendek tárgyalása 

 
1. Mocsári Attila polgármester lemondása 

 
Varga Ádám: Mocsári Attila a mai nappal  lemondott a polgármesteri tisztségéről   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mocsári Attila polgármester úr a mai napon lemondott polgármesteri tisztségéről. Nehéz 
helyzetbe került ezzel a képviselő-testület, ebben a nehéz helyzetben rám hárult a testület 
vezetésének feladata. 
Bár én vagyok az alpolgármester, mindenki segítségére maximálisan számítok, mindenkiére, 
aki Felsőpáhok érdekeit tartja szem előtt. Most nincs lehetőség a széthúzásra, nincs lehetőség 
az egyéni érdekek érvényesítésére. Egymásra vagyunk utalva, együtt kell kihúznunk az 
önkormányzatot a slamasztikából. 
Szemben az előző polgármesterrel, határozott fellépést ígérek, elejét fogom venni a 
széthúzásnak. Mindenki elmondhatja a véleményét, mindenki megteheti az észrevételét, 
senkit nem fogok megakadályozni abban, hogy lelkiismeretének megfelelően cselekedjen. 
Azonban azt se fogom hagyni, hogy a képviselőket, a hivatal munkatársait, vagy az 
önkormányzat munkavállalóit igaztalan támadások érjék. Kérem, hogy mindenki tanúsítson 
önmérsékletet a képviselők, a hivatal munkatársai és az önkormányzat dolgozói egyaránt. 
A testületen kívülről is számítók minden ember segítségére, aki szívén viseli a falu sorsát, aki 
segíteni szeretne abban, hogy előbbre jussunk. Viszont nem fogom eltűrni az utólag történő 
támadásokat, a gáncsoskodó szándékú megnyilvánulásokat (nem mondom, hogy lesz ilyen), 
az nem megoldás, hogy a süllyedő hajóba még egy léket fúrunk, hogy a földön fekvő emberbe 
még egyet belerúgunk. Minden ilyet (irányuljon az képviselő, hivatali munkatárs, 
önkormányzati dolgozó ellen) személyes támadásnak fogok venni, és ennek megfelelően 
fogok ellene fellépni. 
Azonban, ha valakit a segítő szándék vezet, annak köszönettel fogjuk venni a közreműködését 
a süllyedő hajó lékjeinek befoltozására. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester lemondását. 
 

2.Egyéb ügyek, bejelentések 
a.) Ügyrendi bizottság tájékoztatása 
     Hegyi József  az ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet,                      

hogy egy helyi képviselő nem adta le a vagyonnyilatkozatát,  az ügyrendi bizottság  felkérte a 
vagyonnyilatkozat pótlására. 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést a polgármester 18 órakor bezárta. 

 
 
 

kmft. 
 
 

          Bognár Attiláné                                    Varga Ádám 
           jegyző helyett                                                     alpolgármester 


