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Szám: 76 /2016.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-én 13.00
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Kollár Zsanett képviselő igazoltan van távol
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika
képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) határozata
A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika képviselőt
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.27.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) Kötelező betelepítési kvóta elutasítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Napirend tárgyalása:
Szalai Zoltán polgármester: Mindannyiunk előtt ismert, hogy a Fidesz aláírásgyűjtést
szervezett a kötelező betelepítési kvóta ellen. Több település képviselő-testülete döntött már
úgy, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Kérem, hallgassák meg a következő
állásfoglalást:
„2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába.
Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon és
Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az
embereket.
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre
nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a
magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az
ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.
A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux
államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is
szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez
nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer
embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!”
Javasolja, hogy a képviselő-testület utasítsa el a kötelező betelepítési kvótát.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.27.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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!
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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