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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám: 107/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Állítsuk meg Brüsszelt - Képviselői indítvány 
 

Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tárgy: Állítsuk meg Brüsszelt! – képviselői előterjesztés 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt dr. Bácskai János polgármester úr! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

preambuluma szerint: „A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer 
részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a 
jogszabályi kötelezettségek teljesítését.”  
 

Alaptörvényünk több fontos alapvetés mellett - a jelen ügy tárgyához illeszkedően - 
azt is megfogalmazza hogy: „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar 
kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet 
adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért 
anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk 
jövő nemzedékek életfeltételeit.”  
 
Jelen előterjesztésem és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslat aktualitását és 
szükségességét az alábbi történések indokolják: 
 

 A Magyar Rendőrség hivatalos elektronikus oldalának - http://www.police.hu/hirek-
es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama - adatai alapján Magyarország 
déli határain épített kerítések és az odatelepített védelmi berendezések ellenére 
naponta történnek határsértések. 
 

 2017. április 29-én Orbán Viktor miniszterelnök - az Európai Néppárt elnökségével 
történt tárgyalást követően - nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Magyarország, 
brüsszeli kérésnek megfelelően, mégis befogad fiatalkorú, azaz 14 – 18 év közötti 
migránsokat.  

 

A parlamenti pártok közül a Jobbik Magyarországért Mozgalom következetesen azon 
az állásponton van, hogy a migránskérdés felelős kezelését az Alaptörvényben kell 
egyértelműsíteni oly módon, hogy hazánk sem fiatal, sem öreg, sem szegény, sem gazdag 
migránst nem akar, még átmeneti jelleggel sem befogadni.  

Közismert az a sajnálatos tény, hogy az elmúlt időszak terrorcselekményeit – 
Európában csakúgy, mint a Közel-Keleten – sok esetben fiatalkorúak vagy fiatal felnőttek 
követik el. Így különösen is veszélyes és káros felvetésnek tartjuk a miniszterelnök által 
megfogalmazott engedményeket.  Pedig a magyar társadalom a 2016. október 2-i 
népszavazással kifejezte azon akaratát, hogy a közhatalmat gyakorló szervek semmilyen, 
hazánk köznyugalmát, közrendjét romboló, a jövő nemzedékei számára ártalmas alkut ne 
kössenek a migrációt támogató brüsszeli bürokratákkal. Rendkívüli fontosságúnak tartjuk, 
hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületei is erősítsék meg határozathozatalukkal a 
népakarat állásfoglalását és nyilvánítsák ki, nem járulnak hozzá az Európai Unió által 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama
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Magyarországra betelepíteni kívánt menekültek elhelyezéséhez önkormányzati tulajdonú 
intézményekben, valamint nem támogatják közigazgatási területükön történő 
letelepítésüket - függetlenül az érintettek korától és társadalmi státuszától. 

   

 

 
                                                           Határozati javaslat 
Egyszerű többség 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy nem járul hozzá az Európai Unió által Magyarországra betelepíteni kívánt menekültek – 
akár átmeneti jellegű - elhelyezéséhez önkormányzati tulajdonú intézményekben, valamint 
nem támogatja az önkormányzat közigazgatási területén történő letelepítésüket. 
 
 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 
Kelt: Budapest, 2017. május. 19.  

Szilágyi Zsolt s.k. 

képviselő 

 

 

 

 


