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Iktatószám: LMKOH/1680/1/2016. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul ez a 
folyamat azóta is zajlik. Tılünk délre a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is 
naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.  
Az ellenırizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus kockázatát 
növeli, hanem a bőnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket.  
Amikor ennyi ember ellenırizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb lesz. A 
terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára elsı a magyar emberek biztonsága, 
ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a 
magyar családokat.  
A kötelezı betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux államok 
kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is szükség van a kötelezı 
betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. 
Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelezı 
betelepítési kvóta ellen!  
A kvóta és kontroll nélküli gazdasági migráció veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a 
bőnözés kockázatát és terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Ezért kérjük a Magyar 
Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és 
utasítsa vissza a kötelezı betelepítési kvótát.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
……./2016.(……) ÖH. 
A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás 

 
Határozat 

 
  
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja a kötelezı betelepítési kvótát. A 

kötelezı betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bőnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy miden lehetséges 
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezı betelepítési kvótát, védje 
meg Magyarországot és a magyar embereket!  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) 
pontban meghatározott állásfoglalás Magyarország Kormánya részére történı megküldésére.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. február 18. 
 
Felsılajos, 2016. február 17. 
        Juhász Gyula sk. 
          polgármester 


