
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete, mint települési         
önkormányzat többször vett napirendre és tárgyalt megalapozottan olyan politikai tartalmú          
előterjesztést, amely kerületünk lakosságát közvetve és közvetlenül is érintette. 
  

Ilyen ügy volt a 2015. év tavaszán kezdődő, majd nyarán kiszélesedő migrációs hatás, amely              
közvetlenül érintette Budapestet, és aminek eredményeként az átutazók – már csak a            
szeméthegyeik okán is – tartós nyomot hagytak maguk után a kerületünkben, az itt élők              
tudatában és emlékezetében is. A Kormány és az Országgyűlés által hozott döntések a             
közvetlen érintettségünket és veszélyeztetésünket idővel megszüntették, de a történtek         
megismétlődésének veszélye sajnálatosan a mai napig még nem múlt el. 
  

Az események okán a Tisztelt Képviselők 2016. szeptember 22-én megtartott testületi ülésen            
az előzményekről, a történtekről, a tapasztalatokról valamint a valós és feltételezett           
veszélyekről hosszasan vitáztak, amelynek egyik kiváltója a 2016. október 2-ra kiírt országos            
kvótanépszavazás aktualitása, valamint a kerületi Szocialista Párt által benyújtott         
előterjesztés, a „Szabad Európa Nyilatkozat”. 
  

Ennek helye és megalapozottsága elvitathatatlan, mivel Magyarország helyi        
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény preambulumának második mondata         
szerint „A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként         
hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a        
jogszabályi kötelezettségek teljesítését.” 
  

A hivatkozott Alaptörvényünk több fontos alapvetés mellett a jelen ügy tárgyához           
illeszkedően azt rögzíti, hogy „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a          
magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence          
természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk           
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával         
védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.” 
  

Az előterjesztés benyújtását, a határozati javaslat aktualitását és szükségességét többek között           
az alábbi történések indokolják: 
  

● A Magyar Rendőrség hivatalos elektronikus oldalának -       
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama - adatai   
alapján Magyarország déli határterületen megépített kerítések ellenére naponta történnek         
határsértések, engedély nélküli behatolások. 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama


● 2017. április 29-én dr. Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt elnökségével           
történt tárgyalását követően már nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Magyarországnak           
Brüsszeli nyomásra mégis be kell fogadnia fiatal, 14 – 18 év közötti migránsokat             
Magyarországra.  

 

A parlamenti pártok közül a Jobbik Magyarországért Mozgalom következetesen azon az           
állásponton van, hogy a „migránskérdést” Magyarország Alaptörvényében kell elsődlegesen         
rögzíteni, amely módosítási javaslat szerint sem nőt, sem férfit, sem fiatalt, sem öreget, sem              
szegényt, sem gazdag migránst nem akar, még átmeneti jelleggel sem befogadni. 

 

2017. április 29-től eltelt idő alatt szinte mindegyik országos lefedettségű televízióállomás,           
országos napi és hetilap, továbbá helyi média – köztük Budapest Főváros Újbuda            
Önkormányzatának közéleti lapja, az Újbuda – az alábbi tartalmú hirdetést jelentette meg            
Magyarország kormányának megbízásából: 

„Az elmúlt időszakban egymást követték a terrortámadások Európában. Ennek ellenére          
Brüsszel kényszeríteni akarja Magyarországot, hogy az illegális bevándorlókat engedjük be.” 

 

Kezdeményezem és kérem dr. Hoffmann Tamás polgármester urat, valamint a Fidesz MPP – 
KDNP pártszövetség képviselőit, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre az 
előterjesztés napirendre vételét, valamint a határozati javaslat elfogadását a kerületben élők, 
és a köznyugalom fennmaradása érdekében támogassák.  
 
 
Budapest, 2017. június 13.  
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     képviselő 


