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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt fontosságú kérdésnek tekinti Magyarország
biztonságát, ezért az Európai Unió által erőltetett kötelező betelepítési kvóta elutasításához kötött
uniós forrás-visszatartással való fenyegetést megengedhetetlennek tartja.
Tekintettel a 2014-2020-as európai uniós támogatási ciklus indulására, nyomatékosan és
haladéktalanul fel kívánja hívni a Kormány figyelmét arra, hogy az uniós támogatások biztosítása
nem köthető semmilyen eszközzel és módon a migránskérdés megoldásaként kínált jogtalan
betelepítéshez.
Fentiekre tekintettel kérem, a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést sürgősséggel megtárgyalni
szíveskedjen.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést szíveskedjen az indítványról dönteni.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a.)
pontja alapján
az „Állásfoglalás az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása
tárgyában” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2016. január 20.

Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
2015-ben másfélmillió ember lépett be illegálisan Európába, és ez a folyamat folytatódik 2016-ban
is. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban. Ez
nemcsak a bűnözés kockázatát növeli, hanem a terrorizmusét is. Minden kormánynak kötelessége,
hogy megvédje polgárait.
A magyar Parlament a „Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni
fellépésről szóló” 2015. évi CLXXV. törvény preambulumában rögzítette, hogy az Európai Unió
Tanácsának „ A nemzetközi védelmet kérők kötelező kvótákon alapuló elosztásáról” szóló
határozata ellen az uniós jog által biztosított valamennyi jogi eszközzel, köztük a bírósági út
igénybevételével is fel kell lépni.
Ennek végrehajtása érdekében az Országgyűlés felszólította a Kormányt, hogy a határozat
megsemmisítése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján
indítson keresetet az Európai Unió Bírósága előtt.
Több EU-s tisztségviselő, illetve európai politikus tett fenyegető kijelentést az elmúlt időszakban
azon országok vonatkozásában, amelyek nem értenek egyet a kötelező betelepítési kvótával, többek
között az uniós források megvonásával fenyegetve.
Magyarország az EU teljes jogú tagja, amely teljesítette a csatlakozási feltételeket és tiszteletben
tartja az európai uniós és egyéb nemzetközi normákat, védi az Unió schengeni határait.
Debrecen, amely 2015 végéig helyet adott az ország egyik legnagyobb menekülttáborának pontosan
tudja, hogy mit jelent a kontroll nélküli gazdasági migráció és mit jelent Brüsszel
menekültpolitikája.
Magyarország teljesítette azokat a feltételeket, amelyek alapján jogosult az EU-s forrásokra, az
illegális bevándorlás támogatása nem szerepelt és nem is szerepelhet a feltételek között. Úgy véljük,
a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, azt egyetlen országra sem lehet ráerőszakolni.
A kvóta és a kontroll nélküli gazdasági migráció veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Ezért kérjük a
Magyar Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és utasítsa vissza a kötelező betelepítési kvótát.
A határozati javaslat mellékletét képező Állásfoglalással Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján
1./ csatlakozik a Magyar Kormány azon törekvéséhez, mely az ország jövőjét meghatározó, az
Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta megvalósítását kívánja
megakadályozni. Elutasítja, hogy Debrecen Városa és Magyarország egész területére akaratunkkal
ellentétesen, a világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre.
2./ Elfogadja a határozat mellékletét képező Állásfoglalást.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott Állásfoglalás aláírására és annak
Magyarország Kormánya részére történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges!
Debrecen, 2016. január 20.
Dr. Papp László
polgármester

A határozati javaslat melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Állásfoglalása
2015-ben másfélmillió ember lépett be illegálisan Európába, és ez a folyamat folytatódik 2016-ban
is. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban. Ez
nemcsak a bűnözés veszélyét növeli, hanem a terrorizmusét is. Minden kormánynak kötelessége,
hogy megvédje polgárait. Magyarország számára első a magyar emberek biztonsága, ezért minden
eszközre szükségünk van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar embereket, a
magyar családokat. A kötelező betelepítési kvóta veszélye továbbra is fennáll.
Tiltakozunk az ellen, hogy a nyugat-európai országok 45 ezer bevándorlót akarnak visszaküldeni
Magyarországra. Kinyilvánítjuk, hogy továbbra is szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni
határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönetünket
fejezzük ki annak az 1 millió 800 ezer embernek, akik aláírásukkal kinyilvánították tiltakozásukat a
kötelező betelepítési kvóta ellen!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, és nem ért
egyet azon nyilatkozatokkal, amelyek a brüsszeli források megvonásával fenyegetik a kvótát
elutasító országokat. Magyarország az EU teljes jogú tagja és teljesítette azokat a feltételeket,
amelyek alapján jogosult az EU-s forrásokra, az illegális bevándorlás támogatása nem szerepelt és
nem is szerepelhet a feltételek között. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, azt egyetlen országra
sem lehet rákényszeríteni. A kvóta veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következményekkel járhat.
Kifejezzük egyetértésünket Magyarország Kormányának az illegális bevándorlással kapcsolatos
intézkedéseivel és kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és utasítsa vissza a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Debrecen, 2016. január …..

Dr. Papp László
polgármester

