Molnár Árpád képviselő,
Simon Gellért képviselő

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére

Tárgy: A Soros-terv, illetve a Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott
bevándorlásszervező irodák Gödöllőn való működésüknek elutasítása

Előterjesztő: Molnár Árpád képviselő, és Simon Gellért képviselő

Tisztelet Képviselő-testület!
2015-ben több mint 2 millió bevándorló lépett be Európába. A bevándorlás azóta is állandó. A
bevándorlási hullám óta Magyarország kormánya következetesen elutasítja az illegális bevándorlást,
az állandó kvóták szerinti elosztási mechanizmus meghonosítását az Európai Unióba. Magyarország
nemzetközi bíróságon kénytelen az Európai Bizottsággal szemben védeni a magyar emberek és a
kormány egyértelmű kvótákat elutasító akaratát.
2018 sorsdöntő év lesz Európa, Magyarország és a magyar települések szempontjából, mert Brüsszel
még a nyárig el akarja fogadni a kötelező betelepítési kvótákat, és fel akarja gyorsítani a
családegyesítéseket. Mindezt súlyosbítja a Soros-hálózat bevándorlásszervező tevékenysége. Soros
György személyesen többször is megjelent Brüsszelben és nyilvánosan kifejtette bevándorlással
kapcsolatos terveit. Brüsszelben zajlik a Soros-terv végrehajtása, a Soros-hálózat hazánkban
terjeszkedik.
Magyarországon 2017 év végén programot indított a Soros György által alapított Nyílt Társadalom
Alapítvány a dél-dunántúli és az észak-alföldi régióban, ahol saját nyilatkozatuk szerint több százezer
dollárt fognak szétosztani különböző szervezeteknek. Erről maga Csontos Csaba, a Nyílt Társadalom
Alapítvány kinevezett szóvivője nyilatkozott, illetve Soros György is megerősítette nyilatkozatában a
magyar-hálózat megerősítését.
Látható, hogy Brüsszel a Soros-hálózat aktív. Újra és újra világossá kell tennünk, hogy nem kérünk a
bevándorlásból, hazánkat nem kívánjuk bevándorlóországgá változta...tni.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége „Polgármesteri összefogás a bevándorlásszervező irodákkal
szemben"- címmel budapesti konferenciát szervezett 2018.01.12-én. Erre az eseményre dr. Gémesi
György is kapott meghívást, azonban ennek sajnálatosan nem tett eleget, amin nem csodálkozunk,
hiszen a bevándorláspárti LMP képviselőjelöltje.
Gödöllő Város polgármestere ezzel ismét hitet tett a kvóták mellett, azokat hallgatólagosan

támogatja, saját polgárai akaratát figyelmen kívül hagyja és szövetségre lépett a bevándorláspárti
LMP-vel. A gödöllői polgárok egyértelműen kifejezték akaratukat: 10 344 gödöllői mondta azt, hogy
nem kér a brüsszeli kényszerbetelepítésből a 2016.október 2-ai népszavazáson, ez a népszavazáson
megjelentek több mint 98%-a.
A településeikért aggódó polgármesterek felhívást tettek közzé, amelyben közös fellépést sürgetnek,
hogy közös erővel megőrizzük a magyar települések és a magyar emberek biztonságát és jövőjét. A
települési önkormányzatoktól azt kérik, hogy a helyi képviselő-testül~tek határozatban álljanak ki a
Soros-terv és az illegális bevándorlók betelepítése ellen, valamint utasítsák el a migrációt szervező
irodák nyitását településükön.
Ez a felhívás Gödöllő Város kapcsán különösen fontos, hiszen mi vagyunk az ország egyetlen olyan
települése, amelynek Képviselő-testülete, élén annak polgármesterével háromszori alkalomra sem
mondott nemet a kvótákra.

Tisztelettel kérjük a képviselő-testület tagjait, hogy korábbi álláspontjukat vizsgálják felül,
....

döntésükkel utasítsák el a Soros-szervezetek bevándorlást végző tevékenységét, garantálják, hogy
Gödöllő Városa nem lesz cinkos a bevándorlásszervezés kapcsán, és biztosítsák Gödöllő lakosságát

arról, hogy nem kívánnak bevándorló települést kreálni városunkból.
Kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozatot fogadják el!

Határozati javaslat

Gödöllő Város képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg

hazánkat" felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Gödöllő Város képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön
bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Gödöllő Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy 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 a határozat továbbítására: azonnali
Felelős: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere

Gödöllő, 2018. január 17.
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