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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország az elmúlt hónapokban nemzeti hatáskörben meg tudta védeni a saját határait, 

egyértelmű, hogy a migrációs válság kezelése közös fellépést követel az Európai Unió 

tagállamaitól. Olyan megoldásra van szükség, amelyet minden uniós ország támogatni tud. Az 

Európai Parlament által szeptemberben megszavazott kvótarendszer nem ilyen. Továbbá az 

Európai Unió Tanácsa a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról 

szóló határozatát úgy fogadta el, hogy figyelmen kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, és a 

nemzeti parlamenteknek nem biztosították véleményük kifejtésének lehetőségét. Magyarország 

kifejezetten ellenzi az unió részéről jogsértő módon elrendelt, oktrojált kötelező betelepítési 

kvótát, mert jogtalannak, ésszerűtlennek és veszélyesnek tartja. A magyar álláspont szerint 

nemcsak egyszerűen jogszerűtlen ez az uniós rendelkezés, hanem nem jelent valódi megoldást, 

nem szab határt a bevándorlásnak, s nem ad választ arra az egyik legfontosabb kérdésre sem, 

hogy a keresztény gyökerű Európa hogyan tudja megtartani identitását, hogyan tudja 

hagyományainak megfelelően alakítani jövőjét. 

2015-ben másfélmillió bevándorló, egy kisebb országnyi ember lépett be illegálisan 

Európába, és ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, 

Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai 

Unió területére. 

Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus 

kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az 

embereket. Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem 

egyre nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában.  

Magyarország számára első a magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség 

van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. 

A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el, hiszen Németország, Ausztria és a Benelux 

államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is 

szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez 

nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer 

embernek, aki aláírásával már kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen! 

Magyarország Kormánya ebben a kérdésben végig következetes politikát képviselt azzal, hogy 

kimondta: az ország kifejezetten ellenzi a migránsok betelepülését, amely sérti a magyar 

érdeket, veszélyezteti kulturális identitásunkat és életmódunkat, továbbá veszélyezteti a 

közrendet, a közegészségügyet és a közbiztonságot.  

Számunkra a településünk lakosainak biztonsága a legfontosabb, ezért azzal a javaslattal 

élek, hogy a Képviselő-testület határozatban álljon ki a Kormány álláspontja mellett. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

Alcsútdoboz, 2016. január 26. 

Tóth Erika 

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2015. (II.1.) számú határozata 

Magyarország Kormánya migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

betelepítési kvóta elleni kiállásnak a támogatásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete egységesen fellépve elutasítja a 

kötelező betelepítési kvótát. Kifejezi azon álláspontját, hogy a kötelező betelepítési kvóta 

jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 

kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, és vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 

egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 


