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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 5/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2016. február 9-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott II. rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Oláh 

László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert szakértő, Dobosné Halász Csilla Vecsési 

Járási Hivatal osztályvezető 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a Járási Hivatal osztályvezetőjét, a 

hivatali kollégákat, szakértő urat és a sajtó képviselőit. 

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 11 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a 

Képviselő-testület határozatképes. Szabó Attila és Tóth Judit képviselők jelezték, hogy nem 

tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

 

25/2016. (II.09.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 
 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozásra 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre és kiosztásra is került. Szabó 

Attila képviselő úr nem tudott jelen lenni az ülésen, megkért, hogy módosító javaslatát 

ismertessem a Képviselő-testülettel. A határozati javaslat 2. pontja a módosítási javaslatnak 

megfelelően a következőképpen hangzik: „A Képviselő-testület arra kéri a Kormányt, hogy 

minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását, a kötelező 

betelepítési kvótát és a visszatoloncolást, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.” 

Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 

 

 

26/2016. (II.09.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának 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. 

 

2. A Képviselő-testület arra kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 

akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását, a kötelező betelepítési kvótát 

és a visszatoloncolást, védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


