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A napirendi pont előzetes bizottsági tárgyalást nem igényelt.  
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közelmúltban Európát, s vele együtt Magyarországot érő migrációs válság komoly 
kihívások elé állította a döntéshozókat és a társadalmat egyaránt. A Párizsban történt 
gyászos események sajnos bebizonyították, hogy a bevándorlás számos kockázatot rejt 
magában. A bevándorlás szabadjára engedésével nem csupán a terrorveszély 
fokozódik. A más földrészről érkező tömegek saját szokásaikat előnyben részesítve nem 
törődnek az európai együttélés szabályaival, a számunkra fontos értékekkel, 
kultúránkkal.  

Azonban az Európai Unió – a magyar kormány figyelmeztetése ellenére – elő akarja írni 
tagállamainak, hogy mekkora létszámban telepítsék le hazájukban a bevándorlókat. Sőt, 
a migránsokat betelepíteni nem kívánó országokat pénzbüntetéssel tervezi nyomás alá 
helyezni. 

A kormány viszont világossá tette: kizárólag a magyarok jogosultak arra, hogy 
eldöntsék, kivel szeretnének együtt élni. Az Országgyűlés döntött is arról, hogy az uniós 
kényszerbetelepítést illetően, népszavazás keretében biztosítja a lehetőséget a magyar 
emberek véleményének kifejezésére.  

A népszavazás során az alábbi kérdés megválaszolásával dönthetünk arról, hogy a 
magyar emberek biztonságát választjuk.  

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A kényszerbetelepítésre, ahogy a fenti kérdésre is egyértelműen nemet mondunk, 
hiszen a tavalyi évben Európába érkező másfélmillió bevándorló még csak a kezdet. A 
migrációs hullám egyre csak erősödik, éppen ezért rendkívül nagy szükség van arra, 
hogy valamennyi magyar ember csatlakozzon a kormány országvédő missziójához, és 
utasítsa el az unió meggondolatlan, jogtalan és veszélyes tervét.   

A Tolna Megyei Önkormányzat sem tehet másként, mint hogy csatlakozik a kormány 
kényszerbetelepítés ellen folytatott harcához. A Közgyűlés támogató döntésével 
kifejezheti véleményét, hogy a megyében élő emberek biztonsága elsődleges, a 
kormány támogatása e téren pedig rendkívül fontos és szükséges.   
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Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. 
(VI. 24.) közgyűlési határozata  
A Kormány kényszerbetelepítés ellen folytatott 
harcának támogatásáról 

A Tolna Megyei Önkormányzat a megye polgárainak 
biztonsága érdekében támogatja a Kormány 
kényszerbetelepítés ellen folytatott tevékenységét, az Európai 
Unió jogtalan és kockázatos tervével szemben. A migránsok 
beáramlásával fokozódik a terrorveszély és a bűnözés 
kockázata, kötelező betelepítésükkel a társadalmi együttélés 
és az állami ellátási rendszer kerül veszélybe.  
A Közgyűlés csatlakozik a Kormány álláspontjához, és felkéri 
az elnököt a kényszerbetelepítés elutasításának kifejezésére.  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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