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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 01. 25.

Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük
meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 01. 23.

A napirendi  pont  rövid tartalma: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere az
előterjesztésben  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  által  szervezett  polgármesteri
találkozón elfogadott felhíváshoz csatlakozásra tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-155
Iktatószám: 1980-2/2018.

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2018. 01. 18.
Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 18.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg

hazánkat” felhívásának megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Megyei  Jogú  Városok  Szövetsége  2018.  január  12-én  konferenciát  szervezett
Budapesten annak érdekében, hogy a hazai települések vezetőivel közösen lépjünk fel a
falvainkat és városainkat veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési  kvóta és a Soros-
szervezetek ellen.

Brüsszel ugyanis  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 konferencián jelenlévők éppen ezért elfogadtak egy felhívást (1. melléklet), amelynek
célja  az,  hogy  egységbe  kovácsolja  mindazokat,  akiknek  felelősségük  van  hazánk
biztonságának megóvásában.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly úr kérte, hogy Dunaújváros is
csatlakozzon  a  felhíváshoz,  a  közgyűlés  hozzon  határozatot  annak  érdekében,  hogy
gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhessenek fel.

Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

…  /2018. (I.25.) határozata
a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg

hazánkat” felhívásának megtárgyalásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Védjük  meg
településeinket,  védjük  meg  hazánkat”  felhívásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozatot hozta:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elutasítja  a  Soros-tervet,  és  azt,  hogy
Dunaújvárosban bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a településekre komoly
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek
ellen.



3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  ezen
határozatról a határozat megküldésével tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségét.

Felelős: - a határozat közléséért:
      a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2018. január 31.

Dunaújváros, 2018. január 25.

Cserna Gábor s.k.
polgármester


	Egyéb megjegyzések:

