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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul 

ez a folyamat azóta is zajlik. Csak januárban több mint 62 ezer migráns érkezett Európába, ami 

sokszorosa a tavaly januári számoknak. Jól lehet, 2016-ban jelentős korlátozásokat vezetett be 

Macedónia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria is, és már csak az iraki, szír, és afgán 

menekülteket engedik be, – és közülük is csak azokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy Ausztriában 

vagy Németországban kívánnak menedéket kérni, – 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, ami nemcsak 

a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözését is, amint arról az elmúlt hetek és hónapok 

híradásaiból is meggyőződhettünk. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az 

embereket. 

 

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, az itt 

élő embereket, a magyar családokat. Ezt, mint Várpalota polgármestere, az olasz Borgo San 

Lorenzo város polgármesterével lefolytatott nyilvános sajtóvitában már egyértelművé tettem. (A 

Paolo Omoboni polgármester részére elküldött levél magyar nyelvű változata az előterjesztés 

mellékletét képezi.) 

 

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

kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra, holott ők nem Hazánkban 

léptek először az Európai Unió területére. 

 

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

nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása 

után hozza meg döntését a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról, és arról, hogy az 

Önkormányzat Várpalota közigazgatási területén nem kíván a 2015. évben Európa irányába 

felerősödő migrációval kapcsolatban semmilyen feladat ellátásában részt venni! 

 

 

 

Várpalota ,  2016. február 10. 

 

 

 

Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2016. (II. 18.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. 

A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük 

Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 

magyar embereket. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon elhatározását, hogy az 

Önkormányzat nem kíván Várpalota város közigazgatási területén a napjainkban Európa 

irányába megvalósuló tömeges migrációval összefüggésben menekülteket fogadni, azok 

ellátásáról, elszállásolásáról gondoskodni. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Magyarország Kormányát 

értesítse. 

 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Várpalota,  2016. február 18. 

 

 

 

 Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester  jegyző 
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Melléklet 
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