Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület
2016. február 04-én megtartott rendkívüli ülésének
a.)
b.)
c.)
d.)

jegyzőkönyve: 1
tárgysorozata: 1.
határozatai: 7-8.
rendelete: 441-5/2016.
TÁRGYSOROZAT

1) Előterjesztés: Kötelező betelepítési kvóta
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos, 2016. február 10.
Kovács Gábor
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. február 04-én 16 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Fazekas Sándor képviselő
Fekete László képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távolmaradt Bódi Elek és Ferenczi Zoltán
képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2016. (II.04.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről

A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1) Előterjesztés: Kötelező betelepítési kvóta
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
A rendkívüli ülés keretében a kötelező betelepítés elutasításáról kellene dönteni a képviselő
testületnek. Bódi Elek képviselő úr nem tudott eljönni az ülésre, de eljuttatott hozzánk egy levelet, és
megkért, hogy olvassunk fel.
Én, mint Bódi Elek a Nagydobosi Önkormányzat Képviselő Testületi tagja elutasítom a kötelező
betelepítési kvótát.
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A magyar kormány a józan ész politikáját követi. A bevándorlók között terroristák bújhatnak meg,
nem tisztelik a törvényeinket, kultúránkat. Magyarország mindenkinek menedéket biztosít, aki erre
valóban jogosult.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg a migránsok bevándorlását
Magyarországra.
A migránsok tartsák tiszteletben határainkat és a magyar kormány ez iránti intézkedéseit.
Az előbb elhangzottak, a település és a helyi Fidesz-KDNP véleményét is hűen tükrözi.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki egyetért a kötelező betelepítési kvóta elutasításával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2016. (II.04.) KT. számú határozata
A kötelező betelepítési kvóta ellen

Nagydobos község önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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