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JAVASLAT

a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos
közérdekű tájékoztatására
Tisztelt Közgyűlés!
2015-ben másfél millió bevándorló lépte át illegálisan Magyarország határait, és ez a folyamat
2016-ban is folytatódik. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent és növeli
a terrorveszélyt. Magyarország Kormánya kötelességének érzi, hogy megvédje ettől
állampolgárait, ezért felvette a harcot az illegális bevándorlással szemben, megépítette a
biztonsági határzárat, szigorította a bevándorlásra vonatkozó szabályokat.
Azonban ezzel közel sem oldódott meg a probléma. Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az Európai
Unióba érkező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok
között, kötelező jelleggel. A kvóta, azon túl, hogy jogtalan, veszélyes és értelmetlen, azt is
jelentené, hogy a jövőben brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót
telepítsenek Magyarországra – beleértve Dunaújvárost –, mindezt az Országgyűlés és a magyar
állampolgárok megkérdezése nélkül. Azt, hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet
alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket is
figyelembe véve, mindez 5 év leforgása alatt egy szegednyi ember betelepítését is jelentheti.
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Alapvetés B) cikk első bekezdése alapján
„Magyarország független, demokratikus jogállam.”
Magyarország Kormányának álláspontja szerint csak a magyarok dönthetik el, kivel szeretnének
együtt élni és kivel nem. Nem megengedhető, hogy az ország jövőjét meghatározó döntések jogát
kivegyék a magyar állampolgárok és az Országgyűlés kezéből.
A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy
vonják vissza a veszélyes kvóta-javaslatot. A nyugat-európai példák bizonyítják, hogy a
migránsokat végső soron a helyi önkormányzatoknak kell elhelyezniük, ott jelentenek majd a
biztonsági kockázatokon túl olyan plusz terheket, melyek vállalására a településeket a
megkérdezésük nélkül kényszeríteni nem lehet.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 21-i és 2016. június 16-i ülésén
elutasította a kötelező betelepítési kvótát, továbbá egyetértését és támogatását fejezte ki
Magyarország Kormányának az illegális bevándorlással szembeni Magyarország és a magyar
emberek védelmében tett intézkedéseivel kapcsolatban.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat elfogadásával egyetértését és
támogatását fejezi ki a Kormány kényszer-betelepítés ellen kezdeményezett népszavazás mellett.
Javasoljuk, hogy DMJV Közgyűlése a népszavazás sikerének előmozdítása érdekében a
népszavazással összefüggő közérdekű tájékoztatást valósítson meg, és ennek érdekében az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében e célra 10.000.000 forint kerüljön elkülönítésre.
Véleményünk szerint a tömeges bevándorlás és a kényszer-betelepítés, továbbá az erről szóló
népszavazás önkormányzati közfeladatokkal is összefügg, így helyi közügynek minősíthető.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége 2016. szeptember 11-én konferenciát rendezett „Október
másodikán nemet mondunk!” címmel, melyen a résztvevők egyhangúan támogatták Magyarország
Kormányának kényszer-betelepítéssel szembeni törekvéseit.
Az előterjesztést rendkívüli ülésén tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság. A bizottságok véleményét az elnökök a Közgyűlés ülésén ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2016. (IX. 22.) határozata
a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos
közérdekű tájékoztatásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazást, felkéri a dunaújvárosi választópolgárokat, hogy a 2016.
október 2-i népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek
jövőjükről és biztonságukról.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglaltak
megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben a
dunaújvárosi választó polgárokat a népszavazáson való részvételre buzdítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban
meghatározott feladatra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetési rendeletének 5.b melléklet „Általános tartalék” című költséghelyen
rendelkezésre álló összegből történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet „18. Helyi
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladat dologi kiadások kiemelt
előirányzata során 10.000.000 forint összeget biztosít.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a
határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron
következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a Polgármestert
a feladattal kapcsolatos kötelezettségvállalás megtételére.
Felelős: - kötelezettségvállalás megtételéért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalás megtételében való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
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