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Tisztelt Közgyűlés!
2015-ben másfél millió ember érkezett illegálisan Európába, ez a folyamat 2016-ban is folytatódik.
Az illegális bevándorlás rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban, növeli a
bűnözés és a terrorizmus veszélyét. Magyarország Kormánya kötelességének érzi, hogy megvédje
Magyarország polgárait, ezért felvette a harcot az illegális bevándorlással szemben, intézkedéseket
tett a biztonsági határzár megépítésére, megvédte az ország határait, szigorította a bevándorlásra
vonatkozó szabályokat. A probléma végleges megoldására azonban nem kerülhetett sor, mivel
Brüsszel az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján, kötelező
jelleggel kívánja szétosztani a tagállamok között.
A kormány számára a legfontosabb szempont a magyar emberek biztonsága, minden eszközre
szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket és családokat.
Az országgyűlés a Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni
fellépésről szóló 2015. évi CLXXV. törvény preambulumában elvi éllel rögzítette, hogy a
terrorveszélyt növelő, kötelező betelepítési kvótát elutasítja és kiemelte, hogy egyetlen szuverén
állam sem kötelezhető arra, hogy átvállaljon és elbíráljon más tagállamban benyújtott nemzetközi
védelem iránti kérelmet.
A magyar kormány álláspontja szerint csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt
élni és kivel nem, nem engedhető meg, hogy az ország jövőjét meghatározó döntés jogát kivegyék a
magyar emberek és az országgyűlés kezéből. Az Alaptörvény rögzíti, hogy Magyarország szuverén,
független, demokratikus jogállam. Az ország jövőjét, az emberek mindennapi életét meghatározó
kérdésekről, mint a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás, korábban is a magyar
emberek döntöttek, így a kormány kiemelten fontosnak tartotta, hogy a kényszerbetelepítés ügyében
is közvetlenül dönthessenek a magyar emberek, ezért került sor az országos népszavazás
kezdeményezésére.
A 2016. október 2-ára kitűzött népszavazáson arról a kérdésről dönthetünk, akarjuk-e, hogy az
Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését. A kötelező betelepítés elutasításával világos és
egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek.
Debrecen, amely 2015 végéig helyet adott az ország egyik legnagyobb menekülttáborának,
pontosan tudja, hogy mit jelent a kontroll nélküli gazdasági migráció. Pontosan ismerjük a tábor
működésével járó nehézségeket, a lakosságot terhelő negatív következményeket. A tábor működése
nemcsak a környezetében élők mindennapi életét nehezítette, hanem az egész város számára
közbiztonsági kockázatot jelentett, folyamatos, kiemelt rendőri jelenlétet és költségvetési források
biztosítását igényelte.
A kötelező betelepítési kvóta elfogadása esetén a helyi önkormányzatoknak is kiemelt
kockázatokkal kellene szembenézniük. E kockázatok vállalására a településeket megkérdezésük
nélkül kényszeríteni nem lehet. A tömeges illegális bevándorlás a helyi önkormányzatok szintjén is
növelné a bűncselekmények és terrorcselekmények elkövetésének veszélyét, a betelepítés és annak
járulékos hatásai szociális, lakhatási, kulturális problémákat is felvetnének, minderre tekintettel a
kényszerbetelepítés elleni fellépés önkormányzati szinten is közügynek minősíthető. Különösen
igaz ez Debrecenben, ahol a kötelező kényszerbetelepítés következtében a menekülttábor újbóli
megnyitása is felmerülhet.
A határozat elfogadásával a Közgyűlés egyetértését és támogatását fejezi ki Magyarország
Kormánya kényszerbetelepítés ellen kezdeményezett népszavazása mellett, ezért a népszavazási
kezdeményezés támogatása érdekében javaslom, hogy Debrecen Megyei Jogú Város

Önkormányzata a 2016. évi költségvetés terhére 5.000.000 forintot biztosítson a népszavazással
összefüggő közérdekű tájékoztatás költségeinek biztosítására.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 2. § (2) bekezdésére és a 2015. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire
1./ támogatja a Magyarország Kormányának kezdeményezésére 2016. október 2. napjára kitűzött
országos népszavazást, a kötelező betelepítés elutasítását.
2./ Felkéri a debreceni választópolgárokat, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazáson
vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkról.
3./ Az 1./ és a 2./ pontban foglaltak megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot
indít, amelynek célja, hogy a debreceni választópolgárok minél nagyobb számban vegyenek részt a
népszavazáson.
Határidő: 2016. október 2.
Felelős: a polgármester
4./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelete „Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai” című 5. melléklet 25. cím
„Általános tartalék” elnevezésű sora terhére 5.000.000 forintot biztosít a kényszerbetelepítéssel, a
népszavazással összefüggő közérdekű tájékoztatásra.
5./ Felkéri a polgármestert és a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője és a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. szeptember 8.
Dr. Papp László
polgármester

