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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 9/2018.
Tárgy: Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
Nagykovácsi, 2018. január 17.

jegyző
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2018. január 17.
polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Szita Károly úr, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének
elnöke az alábbi levelet juttatta el hozzám:
„Tisztelt Polgármester Kollégám!
Január 12-én konferenciát szerveztünk 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, amelynek célja az, hogy
egységbe kovácsolja mindazokat, akiknek felelősségük van hazánk biztonságának
megóvásában. Ezért azt kérem Öntől is, hogy csatlakozzon a felhívásunkhoz, településük
képviselő testülete, illetve közgyűlése hozzon határozatot annak érdekében, hogy gyermekeink
és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhessenek fel.
Levelemhez mellékelem a szóban forgó felhívást, valamint egy határozattervezetet is, amelyet
egyetértése esetén kérem, terjessze képviselő testülete elé.
Budapest, 2018. január 16.”
Tisztelettel:
Szita Károly”
A felhívás szövege a következő:

„FELHÍVÁS
VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!
Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához
fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy
megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!
A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk
bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos
országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és
az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink,
falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar
országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és
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szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken.
Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy
együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.
Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly
fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost
közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is,
hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a
migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és
programokat hozzanak létre!
Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért!
Budapest, 2018. január 12.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogassa a kezdeményezést az
alábbi határozati javaslat elfogadásával.
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.
Nagykovácsi, 2018. január 17.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településeken bevándorlásszervező
irodát működtessenek,

-

felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a
Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

-

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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