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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-ei ülésére 
Készítette: Kovács Péter polgármester 

Tárgy: Tiltakozás migránsoknak a XVI. kerület te
rületére történő betelepítése ellen 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vincze Ágnes képviselő asszony a 2016. január 27-i képviselő-testületi ülésen kérdezett rá, 
hogy az információi szerint a volt Ikarus gyár területére Németországból az Európai Unió 
döntésének megfelelően migránsokat telepítenének be. A képviselő-testületi ülésen is elmond
tam, hogy hasonló információk már korábban is felröppentek a kerületben. Információk jutot
tak el hozzám a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő Georgina utcai volt nyugdíjas ott
honról, valamint Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis kerületi telephelyeiről, mint 
potenciális lehetséges „migránsszállás". Akkor rövid úton mindkét információt cáfolták. Most 
is azt ígértem Vincze Ágnes képviselő asszonynak, hogy utánajárok a kérdésnek. 

Sajnos a képviselő-testületi előterjesztés készítéséig nem kaptam egyértelmű cáfolatot az ille
tékes helyekről. Szóban azt a tájékoztatást kaptam a Belügyminisztériumból, hogy a Kormány 
mindent megtesz azért, hogy ne kelljen Magyarországnak migránsokat visszafogadni Nyugat-
Európából. De amennyiben nem lesz sikeres a kormány ezen erőfeszítése - amihez az önkor
mányzatok támogatását jónéven veszik - akkor minden lehetséges helyszínt figyelembe kell 
vermi, így szóba kerülhetnek XVI. kerület területén levő objektumok is. 

Tisztelt Képviselő-testület javaslom ezért, hogy határozatban tiltakozzunk az ellen, hogy a 
XVI. kerület területére migránsokat telepítsenek be. Kérem, a Kertvárosban élők nyugalma 
érdekében támogassák a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozottan tiltakozik az ellen, hogy békés, nyugodt Kertvárosunk
ba esetlegesen migránsokat szállásoljanak el. A migránsok XVI. ke
rületben történő elszállásolása rombolná a sok munkával kialakított 
közbiztonságot, megterhelné a kerület szociális és intézményi inf
rastruktúráját, valamint vélhetően feszültséget keltene a kerületben 
élők és az újonnan betelepítettek között. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról 
tájékoztassa a kormány illetékeseit. 

Határidő: 2016. február 19. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. február 8. 

KóVáes^éter 
polgármester 
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