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Tisztelt Kép\aselő-testület! 

Magyarország Országgyűlése elfogadta a Magyarország és Európa védelmében a 

kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló 2015. évi CLCCV. törvényt, 

melynek 2.§-ában foglaltak alapján felszólította a Kormányt a határozat 

megsemmisítése iránti intézkedés megtételére. 

Ezzel a lépéssel Orbán Viktor, az általa vezetett Kormány és az általa irán3dtott 

Országgyűlés önző utat választott, hiszen a problémát a többiek vállára rakja, és ehhez 

még szövetségeseket is keresett, akikkel külön klikket alkotott Em-ópában. Orbán 

Viktor és barátai tartósan kivonják magukat a menekültválság közös európai 

megoldásának kereséséből, eimek pedig súlyos következményei lesznek; eg>Te 

valószínűbb forgatókönyv a kétsebességes Európai Unió megvalósulása. Ezzel pedig 

Magyarország gyakorlatilag kizárja magát az EU-ból, annak perifériáján lesz 

kénj/telen létezni, annak minden politikai és biztonságpolitikai következményével 

egwtt. 

Orbán Viktor illiberális törekvései miatt hazánk keletre sodiódik, ahol csak Putyin 

Oroszországa vagy éppen Azerbajdzsán lehet majd a szövetségese. A magyarok pedig 

újból készíthetik majd az útlevelüket, ha Bécsbe akarnak utazni. Itt tartunk, ene 

haladunk rohamléptekkel. 

Azonban még ennél is sokkal nagyobb baj van hazánkban. 
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Miközben a kormány úton-útfélen azt mantrázza, hogy mindent megtesz a családokért 

és családbarát politikát folytat, az emberek nem ezt érzik. A magyar fiatalok, akik 

családot alapítanának, nyomorognak, és azon törik a fejüket, hogyan menekülhetnének 

el a „családbarát Magyarországról". 

A gyenneket nevelő 20-35 éveseknek alig több mint a negyede képes időben befizetni 

a számláikat. A „maradék" 71 százalék az elmúlt egy évben megcsúszott a fizetéssel, 

gyakran nem is egy számla esetében, és nem azért, mert nem figyelt, hanem azért, mert 

éppen nem tudott fizetni. Mindezek alapján nem meglepő, h o ^ a gyermekes fiatalok 

41 százalékának, míg a gyermektelen fiatalok 45 százalékának fordult már meg a 

fejében, hogy elhagyják hazánkat, külföldre költözzenek. 

Az elvándorlási szándék mögött nem csak az gyam'tható, hogy elégedetlenek a 

pénzügyeikkel, hanem az is, hogy a kilátástalan látják jövőjüket. A fiatal felnőttek 

többsége meglehetősen pesszimista mind az ország, mind a saját agyagi kömlményei 

tekintetében. A gyerekeseknek csak a tizede érzékelt gazdasági javulást az elmúlt 

időszakban, és a fiatal felnőttek 65 százaléka látja úg> ,̂ hogy a gazdasági helyzet 

romlott Magyarországon. 

Minden évben egy közepes város lakosságának népességével, 31500 embenel csökken 

az itthoniak száma, itthon pedig az agyelszívás és a kontraszelekció riasztó méreteket 

ölt. (A tényleges kivándorlás ráadásul ennél jóval nagyobb lehet, mert a belső imiós 

határok megszűnése óta nem kell a tagállamokba irányuló munkavállalást olyan 

módon lepapírozni, amelyből azok pontosan visszakövethetőek lemiének.) Könnyen 

kilehet számolni, ha az elmúlt évek tendenciája folytatódik, akkor belátható időn belül 

komoly munkaerő gondok és nyugdíjfizetési problémák sokaságát fogjuk tapasztalni. 

Éppen ezért kérjük a Kormányt, hogy Magyarország, a magyar nemzet, s benne a XVI. 

kerület lakosságának érdekének megfelelően tegyen meg mindent azért, hogy a 

kivándorlás, a gazdasági kimenekülés hazánkból megszűnjön. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 
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Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a kormán>^ hogy minden lehetséges eszközzel erősítse az európaiak, az európai 

államok közötti szolidaritást, hogy megakadályozza a kétsebességes Európa 

kialakulását, amelynek Magyarország csak a perifériáján foglalhat helyet, 

kizárva a magállamok szorosabb együttműködéséből. 

Felelős: Kovács Péter Polgármester 

Határidő: azonnal 

2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkoimányzatának Képviselő-testülete felkéri 

a kormányt, hogy fejlett gazdasági környezet és valódi munkalehetőségek 

megteremtésével csökkentse a tömeges kivándorlást, amelynek keretében mar 

eddig is több százezer ember hagyta el az országot, mert a gazdasági 

szükségszerűségből hazájukat elhagyó magyar emberek, fiatalok és 

szakképzettek százezreinek elvándorlása nem csak a demográfiai helyzetünk 

további romlásához, de gazdasági katasztrófához is vezethet. 

Felelős: Kovács Péter Polgármester 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2 0 1 ^ január 28. 

Vajda Zoltán 

Önkormányzati képviselő 

Láttam: 

Ancsin Easzló 

jegyző 


