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JAVASLAT
a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásra

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. október 2. napján megtartott országos népszavazáson az érvényesen szavazó
választópolgárok 98,3%-a (3.362.224 fő) nemmel szavazott a kötelező betelepítési kvótára
vonatkozó brüsszeli tervekre.

A népszavazást követően Szita Károly úr, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere,
egyúttal a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke levelet írt az Európai Bizottság
elnökének,  Jean-Claude  Juncker  úrnak  (az  előterjesztés  1.  melléklete).  Szita  Károly
polgármester  úr  levelében  rámutatott  arra,  hogy  közel  1700  magyar  település
polgármesterei,  pártállásuktól  függetlenül  a  kötelező  betelepítés  ellen,  a
bevándorláspolitika  tagállami  hatáskörben  tartása  mellett  foglalt  állást,  továbbá  a
polgármesterek  számára  a  városok  és  falvak,  az  itt  élők  nyugalma  és  biztonsága  az
elsődleges  szempont,  amelyet  veszélyeztetnek  az  elmúlt  hónapokban  Európa-szerte
végrehajtott terrorcselekmények, aggodalomra ad okot továbbá az illegális bevándorlók
által elkövetett erőszakos bűncselekmények számának emelkedése. Felhívta az Európai
Bizottság  elnökének  figyelmét  arra,  hogy  a  demokratikusan  választott  vezetőknek
kötelességük a választók akaratának tiszteletben tartása, kérte, hogy az Európai Bizottság
hallja meg a magyar és európai polgárok hangját,  vonja vissza a kötelező betelepítési
kvótákról  szóló  terveket,  és  tegyen  meg mindent  a  schengeni  határok  és  az  európai
polgárok védelme érdekében.

Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökeként levélben kérte valamennyi
települési önkormányzat polgármesterét, hogy – támogatásuk esetén – a polgármesterek
nyilatkozat  megküldésével  csatlakozzanak  az  Európai  Bizottság  elnökének  megküldött
leveléhez (az előterjesztés 2. melléklete).

Véleményünk szerint a kezdeményezés támogatandó, ezért javasoljuk, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a polgármestert a nyilatkozat aláírására (a
határozati javaslat melléklete).

Az  előterjesztést  a  közgyűlés  hetében  megtárgyalta  a  közbiztonsági  és  társadalmi
kapcsolatok bizottsága. A bizottság elnöke a bizottság véleményét a közgyűlésen szóban
ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XI.17.) határozata

a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  Szita  Károly  úrnak,  Kaposvár
Megyei Jogú Város Polgármesterének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének az
Európai Bizottság elnökének a kötelező betelepítési kvóták visszavonásának tárgyában írt
levelében foglaltakkal, csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához,
erre figyelemmel felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat
aláírására.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője
Határidő: a nyilatkozat aláírására: 2016. november 22.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s.k.
a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok

bizottsága
elnöke


