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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 
véleményezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (a továbbiakban: MJVSZ) 2018. január 12. napján 
konferenciát szervezett annak érdekében, hogy a hazai városvezetőket egységbe kovácsolva a 
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települések közösen lépjenek fel a magyarországi falvakat és városokat veszélyeztető, felső 
korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-terv ellen. 

Ezt követően Szita Károly, a szervezet elnöke levélben továbbította a konferencián elfogadott, 
a Kormánynak és a hazai településeknek szánt felhívást, amely a magyar emberek elsöprő 
többsége által kifejezett szándéknak megfelelően az egységes fellépést célozza Magyarország 
biztonságának megőrzése érdekében. 

Az MJVSZ elnöke a felhívás és annak megtárgyalása szükségességét a következőkkel 
indokolta: „Brüsszel olyan határozatot akar tető alá hozni, amelynek értelmében az unió 
területére lépő migránsokat szétosztanák a tagországok között. Mégpedig úgy, hogy a 
betelepítések célpontjai elsősorban azok a tagállamok lennének, amelyek eddig nem, vagy 
kevés migránst fogadtak be, és ilyen hazánk is. Ezzel párhuzamosan a helyi közösségeinkben 
is egyre- másra jelennek meg olyan szervezetek, amelyek a bevándorlást kívánják előkészíteni 
és elfogadtatni, miközben a magyar emberek elsöprő többsége egyértelműen kifejezte, nem 
akarja, hogy hazánk bevándorlóország legyen. " 

A szervezet elnöke által előterjeszteni kért felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. 

II. A beterjesztés indoka 

Józsefváros polgármestere és a Képviselő-testület kinyilvánítja véleményét az MJVSZ által 
közzétett felhívással kapcsolatosan. 

III. A döntés pénzügyi hatása 

A döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet ismertetése 

A Képviselő-testület döntése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATAROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által tett felhívás tartalmával. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

Budapest, 2018. február 22. 

polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 



FELHÍVÁS 

VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT! 

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk 
annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy megőrizzük 
a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét! 

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk 
bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos 
országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az 
ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink 
biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, 
ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem 
akaijuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken. 

Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy 
együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat. 

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és 
a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést 
jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül 
fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy 
önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti 
Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat 
hozzanak létre! 

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért! 

Budapest, 2018. január 12. 


