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Kiskunhalas, 2018. január 9. 

 

 

 

 



 

Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. január 19-i rendkívüli ülésére  

Állásfoglalás a kötelező betelepítési kvóta tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015-ben másfélmillió bevándorló lépett be illegálisan Európába. Ez a folyamat azóta is 

zajlik, a tőlünk délre lévő határokon ma is naponta több ezren lépnek be illegálisan az Európai 

Unió területére. Azáltal, hogy ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a 

védelem egyre nehezebb lesz. Nem csak a terrorizmus kockázatát növeli, hanem a bűnözését 

is.  

Soros György által megjelentetett tervben szerepel, hogy bevándorlásszervező irodákat akar 

nyitni a magyar vidéki városokban és ennek érdekében több százezer dollárt oszt szét, hogy 

felépíthesse hálózatát. A betelepítések célországai elsősorban azok a tagállamok lennének, 

ahol nincs vagy kevés a migráns, így Magyarország az egyik fő célpont.  

A terv a magyar településekre rendkívül veszélyes, nem csak a mindennapok biztonsága 

szűnne meg, hanem a települések jövője is veszélybe kerül.  

A kiskunhalasiaknak ugyan úgy, mint minden embernek joguk van eldönteni, kikkel akarnak 

együtt élni. A kiskunhalasi városvezetés számára első a lakosainak biztonsága, akik nem 

akarnak folyamatos terrorveszélyben élni. A város kötelességének érzi, hogy megvédje a 

halasi embereket. Elsődleges feladatának tartja a város nyugalmának és közbiztonságának 

fenntartását. 

A kötelező betelepítési kvóta veszélyezteti kultúránkat, hagyományainkat, a minden napjaink 

nyugalmát és biztonságát. A kiskunhalasiak biztonságban akarják tudni családjaikat, 

gyermekeiket. A kvóta bevezetésével azonban erőteljesen nőhet a bűnözés és a terror veszély. 

Magyarország elsődleges feladata, hogy megvédje a magyar embereket és magyar családokat. 

Ehhez nélkülözhetetlen az ország határainak védelme. A Magyar Kormánynak határozottan 

fel kell lépnie és el kell utasítania a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta 

végrehajtását.  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező, felső 

korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását, mivel az jogtalan, növeli a bűnözés 

kockázatát és a terrorveszélyt. Továbbá kinyilvánítja, hogy elfogadhatatlannak 

tartja bevándorlásszervező irodák megnyitását a vidéki városokban. 



2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatot megtegye, jelen határozatot Szita 

Károlynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének megküldje. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző  

Végrehajtásért felelős: Kiss Renáta önkormányzati tanácsadó 

Értesül: Kiss Renáta önkormányzati tanácsadó általa: Szita Károly elnök 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. január 8. 

         Fülöp Róbert s.k. 


