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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. február 18-án tartandó ülésére 
 
Tárgy: Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2015-ben másfél milliónyi bevándorló áramlott Európába és az illegálisan érkező 
embertömegek várhatóan idén is kihívások elé állítják kontinensünket. Az ellenőrizetlen 
migráció komoly biztonsági kockázatot jelent hazánk és az Európai Unió többi tagállama 
számára.  
 
Az Európai Unió Tanácsa a „nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról 
szóló” határozatával helytelen eszközt választott a menekültválság kezelésére. Az elhibázott 
brüsszeli bevándorlás-politikára válaszul az Országgyűlés elfogadta a Magyarország és 
Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló 2015. évi CLXXV. 
törvényt, amelyben határozott jogi fellépést vállalt a kötelező betelepítési kvóta ellen.    
 
Európa olyan időszakát éli, amikor a terrorizmus a mindennapok részévé vált. A jelenlegi 
helyzetben minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje polgárait. Ennek ellenére a 
nyugat-európai országok többsége a kötelező betelepítési kvóta mellett foglalt állást, amely 
Magyarországra 45 ezer bevándorló visszaküldését jelentené.   
 
Továbbra is szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott és összehangolt 
fellépésre, amelyhez eddig 1 millió 800 ezer magyar ember csatlakozott aláírásával. A 
kötelező betelepítési kvóta nemcsak értelmetlen, hanem jogtalan is. Növeli a terrorveszélyt és 
a bűnözés kockázatát, veszélyezteti a kultúránkat és nem utolsósorban vállalhatatlan terheket 
jelent a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az összefogás szükségességét 
felismerve támogassa a Kormány azon törekvését, amelynek célja a kötelező betelepítési 
kvóta megvalósításának megakadályozása, és ezáltal Európa békén és biztonságon alapuló 
jövőjének biztosítása.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 
szíveskedjen.   
 
Kecskemét, 2016. február 11. 

            
                    Szemereyné Pataki Klaudia 

                                         polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (II.18.) határozata 
Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 4112-2/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés elutasít minden olyan kezdeményezést, amelynek célja, hogy 
Magyarországra a magyar emberek és a Kormány akaratával ellentétesen 
kötelező betelepítéseket hajtsanak végre.  

 
2. A közgyűlés csatlakozik Magyarország Kormányának azon törekvéséhez, 

amely a hazánk és Európa jövőjét alapjaiban meghatározó kötelező 
betelepítési kvóta megvalósítását kívánja megakadályozni.  

 
3. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy 

Magyarország Kormányát a fenti döntéséről tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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