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Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése

2015-ben masfélmillió bevandorló lépte át illegálisan Európa hatźrait, és ez a folyamat 20|6-
ban is folytatódik. Az ellenonzetLen bevándorlas komoly biztonsági kockízatot jelent és

növeli a terľorveszé|yt. A Magyar Koľmĺĺny kötelességének érzi, hogy megvédje ettől
állampolgĺárait, ezért felvette a haľcot az illegális bevĺĺrrdorlassď szemben, megépítette a
biztonsági határzźrat, szigorította a bevándoľlasra vonatkozó szabályokat és megvédte az
országhatáĺait.

Azonban ezze| közel sem oldódott meg a probléma. Brüsszel arĺa tett javaslatot, hogy az
Európď Unióba érkezo bevandorlókat egy előre meghatiáľozott |łlőta alapjrán ossza szét a
tagállamok között, kötelező jelleggel. A kvóta, azon tu|, hogy jogta|an, veszélyes és

éľtelmetlen, azt is jelentené, hogy a jövőben brtisszeli btiľokratĺík döntenének arról, hogy hány
bevándorlót telepítsenek Magyarországą beleértve Józsefuĺírost, mindezt azországgyulés és

a magyar állampolgaľok megkéľdezése nélktil. Azt, hogy hány bevándorlót telepítenének be,

egy képlet a|apjőn döntenék el Brüsszelben. A bevándorlas jelenlegi iitemét és a
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A képviselő.testiileti ülés időpontj a: 20t 6. szeptember 8. . sz. napirend
Táľry: Javaslat a keľületi lakosok közéľdekű táfiékoztatásńra a kényszerbetelepítés
ellenĺ néoszav azással kaocsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell tálrgya|ru, a hatfuozat elfogadasĺĺhoz minősített
szav azattőbbség sziiksé ges.
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családegyesítéseket is figyelembe véve mindez öt év leforgasa a|att egy szegednyi ember
Magyaroľszágľatelepítését is jelentheti.

Magyaľország Naptoľvénye (zot|. április 25.) ALAPVETÉS B) cilĺk (1) bekezdése alapján
,,Magyaroľszág fiiggetlen, demokratikus jogállam.''

A Magyaľ Kormĺány álláspon$a szerint csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének
egyiitt élní, és kivel nem. Nem engedhetjĺtk, hogy az országjövőjét meghatározó döntések
jogát kivegyék a magyaÍ emberek és az Országgyiilés kezéből.

A népszavazáson világos és egyértelmií tizenetet kĹildhetiink Bľüsszelnek. El kell éľntink,
hogy vo4iak vissza a veszélyes kvóta.javaslatot. Nyugat.euľópai példak bizonyítjźk, hogy a
migrĺĺnsokat végső soron a helyi tinkoľmányzatoknak kell majd elhelyeznitik, ott jelentenek
majd a biztonsági kockázatokon túl olyan plusz teľheket, melyek vá||a|asaru a telepiiléseket a
megkéľdezésfü nélkiil kényszeríteni nem lehet.

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺírosi Önkormanyzat Képviselő.testiilete 20t6. februaĺ
4-i tilésén elutasította a köte|ező betelepítési ľ.:'tőtÁt, továbbá egyetéľtését és tamogaüását
fejezte ki MagyaľorczágKoľmányanak az illegális bevĺándorlassalszembeni, Magyaroľszág és
a magyar emberek védelme érdekében tett intézkedéseivel kapcsolatban.

Budapest Fővłáros VIII. kęriilet Józsefuarosi onkoľmőnyzat Képviselő.testiilete elkötelezett a
ĺépszavazés sikerében. A józsefuáľosiak 2015 nyaraĺl a II. Jĺínos Péi pátpa téľen és a Keleti
Pályaudvaľnál mźn tapasztaltak, hogy mit jelent a mignínsok tömeges jelenléte, a tragikus
teľľoľtámadasok pedig rávi|ágítottak arľa, hogy milyen további veszélyeket rejthet a tömeges
bevaĺrdorlás országunkra és Józsefvarosra nézve is.

A Józsefvĺíľosi onkoľmányzateddig több 10 millió forintot biztosított a rend fellrfiĺľtźľ;źra az
illegális bevaĺldorlĺís tömeges megindulĺása őta és a mai napig is sok, a rend fenntaľtĺására
iľĺínyuló intézkedés történik.

Buđapest Fővĺĺros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testtilete a
józsefuĺáĺosiak biztonságĺínak megőrzése érdekében ahatározat elfogadĺísával egyetéľtését és
tźtmogatasát fejezi ki a Magyar Koľmrány kényszerbetelepítés ellen kezdeményezett
népszavazźsa mellett.

Bízva a népszavazĺís sikęrében javaslom, hogy az onkoľmĺínyzat 20|6. évi költségvetésében
bruttó 10 millió forint kertiljĺin elkĺilönítésre a kényszerbetelepítés elleni népszavazássď
ö sszefiĺg gő közérdekű táj ékoztatas megvalósítasĺĺra.

II. A beteľjesztés indoka

A kötelező betelepítési kvóta, ahogyan Magyarorszőtg, úgy Józsefuaros éľdekeivel is
ellentétes. Józsefuaľos nęm szeretné, ha a brtisszeli btirokraüák a megkéľdezéstink nélkiil
mignánsokat telepítenének, amivel növelnék a biincselekmények és teľľorcselekmények
elkövetésének veszélyét, illetve a betelepítés és annak járulékos hatźsa szociális, lakhatĺási
jellegÍi problémakat vethetne fel, továbbá megnehezíthetné haz,áÍk. és vlíľosunk kulfurális
örökségének védelmét.

A fentiek alapjan a tömeges bevándorlas és a kényszeľbetelepítés _ az eľről szóló népszavazźs
- önkormĺĺnyzati közfeladatokkal is összefügg, helyi közÍigynek minősíthető.



III. A döntés célja, pénzĺiryĺ hatása

Az előterjesztés célja, hogy Józsefuaľos klfejez.ze elköteleződését Magyarorczág
Koľmĺínyának a kényszerbetelepítés elleni ĺépszavazźsa sikere mellett.

A döntésnek pénziigyi haüása van. A kényszerbetelepítéssel összefiiggő kĺĺzérdelaĺ
tajékoztatasra a költségvetés nem taľtalmaz fedezetet, ezért javaslom az 10 millió forint
fedęzetét az á|ta|źnos tarüalékról biztosítani önként vállalt feladatként.

IV. Jogszabályĺ környezet

A Képviselő-testiilet döntese az Alaptörvény 32. cilłJ< (l) bekezdés j) pontjĺĺn, tovźhbá az
Alaptörvény ALAPVETES o) cil'k (Mindenki felelős ĺinmagáéľt, képességei és lehetőségei
szerint köteles az źůlaľrŕ' és közösségi feladatok ellátasĺáhozhoz.zźĄźrulni.) és a SZABADSÁG
És ľ.BrBrossÉc )oilIl. cikk (7) bekezdés (Mindenkinek joga van orszagos népszavazáson
részt venni, a|rj az országgyu|ési képviselők választasőnvá|asztő.) figyelembevételével kerĹilt
megfogalmazźsta.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

HATÁROZATIJAVASLAT

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat Képviselő-testÍilete úgy dönt,
hogy

t. egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazást, figyelemmel a
Magyaľorszétg és Európa védelmében a k<itelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló
20|5. évi CL)O(V. törvény rendelkezéseire is.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20|6. szeptember 8.

2. felkéľi a jőzsefvźtosi választópolgĺírokat, hogy a 20t6. októbeľ 2-aí népszavazźson
vegyenek részt, ne hagyjĺík, hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkľól.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2016. október 02.

3. az |. és 2. pontban foglaltak megvalósítasa érdekében közérdekű tajékoztatasi programot
indít, melyben a józsefuaľosi választópolgárokat anépszavazĺáson való részvételľe blnditja.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatźnd(5: 20 | 6. szeptember 08.

4. felkéri a polgáľmestert az 1-3. pontban foglaltak végrehajtasara.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 20|6. októbeľ 02.

5. felkéľi a Józsefuaľos Közcisségeiért Nonprofit
népszavazás időpontjáig a Józsefuĺáľos újság minden

Zr1. igazgatősáryi elnökét, hogy a
Iapszźmźlban biztosítson két oldalt a

3ĺĺ
ď.ť



a

ľ ...-
ńŕl!|

ĺépszavazással kapcsolatos önkormányzati felhívások közzététe|ére, illetve a képviselői
mandátumok arrá.nyában biztosítson megszólďási lehetőséget a testiilet tagj ainak.

Felelős: Józsefuĺĺros Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. igazgatősźtg elnöke
Hatáľidő: 20|6. október 2.

6. a) a 20|6. évi k<iltségvetésben 10.000'0 e forintot bizosít a kényszerbetelepítéssel _ a
népszavazással-összeftiggőközéľđekutajékoztatásra.

b) u a) pontban foglaltak miatt az onkoľmlínyz'atk.ladás l1107.0l cím működési cél és
ĺíltalanos taľtalékon belül az általanos tartalék e|oirźnyzataról - kötelezo fe|adat - 10.000,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|ófuźnyzatźna.

c) felkéri a polgármestert, hogy a20|6. évi költségvetési rendelet következő módosítasĺĺnál a
hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiíľmester
Hatáĺidő: a) és b) pontok esetében 20|6. szeptember 8., c) pont esetében a 20|6. évi
költségvetési ľendelet következő módosítasa

A dłintés végľehajtásőú végző szervezeti erység:
Ktiztisségeĺéľt Nonpr ofrt Zrt.

Budapest, 2016. szeptember 07.

Pénzüryĺ Uryosztály' Józsefváľos

polgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edĺna
jegĺző

nevében és negbízásábpl

dr. Mészar Erika
a|jegyző
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