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Tisztelt Képviselő-testület!
Európai Parlament által 2017. november 16-án elfogadott határozat konkrétan tartalmazza,
hogy a civil szervezetek aktívan vegyenek részt a bevándorlás szervezésében. Ez a javaslat a
Soros-tervben is szerepel.
A szövegben megfogalmazott „szponzoráció” valójában azt jelenti, hogy civil szervezetek a
bevándorlás szervezésében és a bevándorlók szétosztásában aktív szerepet játszhatnak. A
határozat tehát eddig példátlan szerepkörrel ruházza fel a Soros György által finanszírozott
civil szervezeteket a migráció elősegítésében.
A témában január 12-én magyarországi polgármesterek konferenciát szerveztek, ahol az 1. sz.
mellékletben található, „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” elnevezésű
felhívást fogadtak el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy csatlakozzunk a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat!” elnevezésű felhíváshoz és a határozati javaslatokat támogatni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018. (I.23.) határozata a Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy Soroksár közigazgatási területén
bevándorlásszervező irodát működtessenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
szavazata szükséges.
Budapest, 2018. január 18.
dr. Veres Anikó
aljegyző
előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

1. sz. melléklet

FELHÍVÁS
VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához
fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy
megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!
A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk
bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos
országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és
az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink,
falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar
országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és
szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken.
Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy
együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.
Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Sorosterv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly
fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost
közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is,
hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a
migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és
programokat hozzanak létre!
Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért!

Budapest, 2018. január 12.

