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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testü let e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. TényáIlás és dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

2015-ben másfélmillió bevándorló lépte át illegálisan Európa határait, és eza folyamat 2016-ban is
folýatódik. Tőlünk délre ma is naponta ezrek lépnek be illegálisanaZ Euľópai Unió tertiletére.Ezaz
ellenorizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Minden koľmánynak kötelessége,
hogy megvédje ettől állampolgárait, országa határait' A magyar kormány ezért felvette a harcot az
illegális bevándorlással szemben, megépítette a biztonsági határzárat, szigorította a bevándorlásra
von atkozó s zab á|y okat é s m e gvé dte az or szág h atár ait,

Azonban ezze| koze| sem oldódott meg a probléma. Az Európai Unió arra készÍil, hogy kote|ező
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2016. február 4.
sz. napirend

Táľgy: Javaslat a kiitelező betelepítési lĺvótával szembeni kiá|tásró|

A napirendet nyílt ülésen ke|l táľgyalni, a határozat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség
szükséges.
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kvótákkal migránsok tízezreit telepíti Magyarországra. Németország, Ausztľia és a Benelux államok
kormányai 45 ezer embert akamak visszaküldeni Magyaľorczágra. A kötelező betelepítési kvóta
azonban ellentétes Magyarország érdekeivel, ugyanis jogtalan, teljesen értelmetlen és veszélyes.
Éľtelmetlen, mert nem tudni, hory mennyien jönnek ńeg. ĺogálan, mert az érvényben lévő
szerződések a|apján Brĺisszelnek nincs joga egyetlen tagźú|amra sem rákényszeríteni egy olyan
ľlcgoldást, amit az az ország nem akaľ. Veszélyes, mert a bűnözést és a terrorizmus kockázatát is
növeli, amit a sajnálatos párizsi és kölni események is igazolnak' A kvóta veszé|yezteti a kultriránkat
és a mindennapjaink bińonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási
rendszeľünkre nézye.

Magyarország számára a magyar embęrek binonsága az e|ső, ezért minden eszközre szükség van'
hogy az országhatttrait, a magyat embereket, a mawar családokat meg lehessen védeni. A kötelező
betelepítési kvóta bevezetésének veszélye fennáll, ezérttovábbra is szükség van a kötelező betelepítési
kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok tźtmogatása, akik köztil
aláíľásukkal már 1 millió 800 ezľen kinyilvánítottźtk ti|takozásukat a kötelező betelepítési kvóta ellen.
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testiilete a határozat
elfogadásával elutasítja a köte|ezó betelepítési kvőtát, kifejezi egyetéľtését Magyarország
Koľmányának az illegális bevándoľlással kapcsolatos intézkedéseivel és kéri a Kormáný, hogy
minden lehetséges eszkozze| akadtúyozza meg az illegális migránsok beáľamlását, védje meg
Magyarországhatárait és a magyar embereket.

II. A beteľjesztés indoka

A kötelező betelepítési kvóta elleni tl|takozását már 1 millió 800 ezer magyaÍ fejezte ki aláírásával. A
kotelező betelepítési kvóta' ahogyan Magyarország, úgy Józsefuáľos érdekeivel is ellentétes.
Józsefuáľos nem szeľetné, ha területére migránsokat telepítenének' amivęl növelnék a biĺnözés és
teľroľcselekmények veszélyét. A józsefuárosiak 2015 nyarán a II. János Pźi pźlpa téren és a Keleti
Pályaudvarnźi már szembesültek azza|, hogy mit jelent a migĺánsok tömeges jelenléte, a tľagikus
pátizsi, illetve kölni események pedig rtni|źęitottak arra, hogy milyen további veszélyeket rejthet a
tömeges bevándorlás országunkĺa nézve.

III. A döntés céIja' pénzügyi hatása

Az előterjesztés cé|ja, hogy Józsefuáros kifejezze támogatását Magyaľország Koľmányának a kötelezo
betelepítési kvóta elleni fellépése mellett, és egyben felkérje a Kormáný arra,hogy minden lehetséges
eszközze| védje meg azországhatárait és továbbra is utasítsa el akvótákravonatkozójavaslatokat.

A döntésnek pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályikörnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĺ'ilet döntése az Alaptcirvény 3f . cikł (l) bekezdés j) pontján alapul.

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi hatźr o zati j avas l at e l fo gad ás át'
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HATAROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺilete elutasítja a
kötelező betelepítési kvőtźú, mive| az ellentétes Magyaľország, igy Józsefuáľos érdekeivel' A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a btĺnözés kockánatźlt és
a teľrorveszélyt. A kvóta veszé|yezteti a kulturánkat és a mindennapjaink biztonságát,
kiszámíthatatlan következményekke| jźtma és vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
e gészsé gügyi és oktatási rendszerünkr e néz-,ł e.

Fe|elős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. februźr 4.

2. Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete egyetértését és
támogatását fejezi ki Magyarország Koľmányának az I||egźůis bevándorlással szembeni,
Magyarországés a magyar embeľek védelme érdekében tett intézkedéseivel kapcsolatban.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0|6. február 4.

3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testülete arra kéri a
Koľmáný, hogy minden lehetséges eszközze| akadźiyozza meg az illegális migľánsok
beźtram|ásźú és a kötelező betelepítési kvóta bevezetését' védje meg Magyaroľszágot és a
magyar embereket!

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. február 4.

Budapest, 20|6. janlĺ.á.ľ 26.
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Torvényességi ellenorzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

l ,,í 
(

/" &'^v M4
-dr. Mészár Erika

a|jegyzo ĺiliij l.li.i Ź ľ.

/
n ,dłv3r

ĺ/


