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Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott, Felsőpáhok Község alpolgármestere és önkormányzati képviselője a 2000. évi
XCVI. törvény 3. § (2) bekezdés alapján ezúton bejelentem lemondásom a képviselői és
alpolgármesteri megbízatásról 2011. szeptember 30-i hatállyal.
Döntésem indokolásaként előadom. hogy 2011. október l-től ügyészségi fogalmazóként
fogok dolgozni Budapesten. Számomra sem a távolság, sem a munkakör nem jelentene
akadályt felsőpáhoki feladataim további gyakorlásában, azonban az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 35. § (l )-(2)
bekezdései alapján az ügyész (és az ügyészségi fogalmazó) nem folytathat politikai
tevékenységet, nem lehet polgármester és önkormányzati képviselő (emiatt alpolgármester
sem).
Életem legjobb döntése volt tavaly elindulni az önkormányzati választáson, most pedig az
eddigi legnehezebb döntést kellett meghoznom. Bár az őszi választást megelőzően előre
jeleztem, hogy csak addig tudom vállalni a képviselőséget, amíg az nem lesz számomra
összeférhetetlen hivatásom gyakorlásával, azonban most mégis nagyon nehéz ezt kimondani.
Nehéz, mert rengeteg élmény ért ez alatt az idő alatt, és a felém áradó bizalom is sokkal
nagyobb volt annál, mint amire számíthattam. Köszönettel tartozom Polgármester Úrnak,
Képviselőtársaimnak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, és a felsőpáhoki embereknek
is, mert az elmúlt egy évben számtalan nehéz helyzetben segítették a települést és engem is
(különösen a téli időszakban, amikor három hónapon keresztül a polgármesteri teendőket is el
kellett látnom) tudásukkal, kitartásukkal és emberségükkel.
Büszke vagyok rá, hogy otthonom képviselő-testületének tagja lehettem és képviselőtársaim
figyelmét is arra szeretném felhivni, hogy töltse el őket büszkeséggel az, hogy otthonukat
szolgálhatják, és ehhez mért odaadással és önzetlenséggellássák el továbbra is feladataikat.
Természetesen azzal, hogy nem leszek képviselő, még nem szűnök meg felsőpáhokinak lenni,
így továbbra is minden erömmel azon leszek, hogy Felsőpáhokot segítsem. Szeretnék
továbbra is aktívan részt venni a helyi közösségi életben, továbbra is minden téren számíthat
rám a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal is.
A soron következő szeptemberi képviselő-testületi ülésen az ülés nyilvánossága előtt, szóban

is szeretném megindokolni távozásom okait, szeptember 30-ig pedig természetesen továbbra
is ellátom képviselői és alpolgármesteri feladataimat.
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