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Mélykút város Polgárme§tere

Előterje§zté§
a Képviselő-te§tület 2016. február 9-ei ü|ésére.

Iél§! Beszámoló a két ülés - 2016. január 19. és 20ló. február 5. _ közötti fonto§abb
eseményckről,

Ti§ztelt KéPvi§elő-te§tü|et:

A kél ülés közötti l'ontosabb cscménl,ekról szóló beszámolómai az alábbiak szerint teljesztem a
I'. Kép\iselő-testület elé:

2016. ianuár 20,1 Haász l,ászlóval törlént egyeztetés a köztisztviselók sportnapjáva]
kapcsolatban. A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft ügyvezetö igazgatójával
Dr. Kecskés Lászlóval a Terület és Településfejlesáési operatív Program ütemezése került
egyeztetésrc.

29!ci_a!_géI2_1- l'el,iilei-és Településfejlesztési operatív Program keretében megielent a ToP-
5,1.1,-I5 kódszámú .,Megyei szinlű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfcjlesztési együttműködések" címú pályázati felhívás. melynek célja megyei
tbglalkoztatási megállapodások. paktumok megvalósitása, támogatása. Ezzel kapcsolatban
megbeszélés volt Jánoshalmán.

20ló. ianuár 22.: A Magyal Kultúra Napja tiszteietére vetélkedó Volt az álta]ános iskola
sler\ezé§ében a Kön1 r tárban. Mindörökké Party \ olt a Míivelődési Házban.

20ló. ianu4| 23.: Futsal Ul1 kolcsoportos területi teleD,ltorna volt a Sportcsarnokban.
A mélykúti oregfiúk a szokásos évi négy tetepülési teremtomát szervezett a Sponcsamokban.
Az est folyamán Asszonybál volt a Múvelődési Házban.

20l6. ianuár 25.: Fogadónap 7 fő részvételével

2016. innuár 27.: Az FBII_NP Nonprofit KFT ügyvezetójével Agatics Rolanddal tönént
egyeztetés a rekllltivált hulladéklerakó mellett keletkezett hLllladékelszállitással kapcsolatbaD,

20l6.ianuár 28.: Bácsalmási Kistérség polgármesteri egyezetö fórumán vettem részt.

20I6. iarrurir 29.: ,,\kirdál) nI.1rlesitési lóllullon \ctteni IésZl a Mozgiiskorlátozottlüi Mél}kútj
!8yesülelének szerr ezésében a Csorba_házban, A fórum napirendjén szerepelt a Tájékoztató az
F.sél}e8)enlőségi törr,énl.végrehajtásáról. a Középületek és köZterülelek akadálymentesílése.

^kadál},nlcnlesités 
a lrótköznapokban. Lakóépületek akadálymentesitésének kot,szerú

negoldásai napirendi pontok. Megrcndezé$e került a Csorba-hazban az elsó egyeaetés a 300
éres jrrbileumi esemény ünnepi programjával kapcsolatban, A Galambász e8yesület tartotta
óves közgyiilését a Miivelódósi l]ázban,

20l6. ianuár 30. : Egyh&községi pótszil\eszteri -farsan8i bal voLt a Mii\elödési Házban.

2016.február 1,: A házi gyennekorvosi feladatellatas 2016,ápliLis ]0. napj3t követő ellátásáról
egyeztettem dr, Gazdag Andrea és dr. Rauzs Józsefné dr. Fülöp Katalin gyermekorvosokkal,
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történt egyezteté§ az orvosi rendelők felújításáa vonatkozó
kapcsolatban. A MME év9s farsangi mulatságát hnotta a

Ti§ztelt KépYi§elő-te§tület!

Fenti idöszakban átruhazott polgármesteri önkományzati hatósági hatáskörben 2 §zemély
részéíe állapitottam meg fendkívüli település támogatást összesen 30.000,- Ft összegben,

Ti§Ztclt Képvi§elö-testület!

20l5-ben mrásfélmillió bevIíndorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába.
Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknil, Horvátorságon és
szlovénián kelesztüI ma is naponta ezrek lépnek be illegáli§an az Európai Unió területére.
Az ellonórizetlen bevándorlás komoly biáonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrolizmus
kockázatát növeli, hanem a búnözését i§. Mindel kormánynak kötelessége, hogy megvédje az
embereket,
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb
lesz, A terrorizmus napi problémává vát Európában, Magyarország §zámára elsó a magyar
emberek biztonsága, ezért minden eszközre §zük§ég van, hogy meg tudjuk védeni az ország
hatrárait, a magyar embeleket, a magyar családokat.
A kötelezó betelepitési kvóta veszélye nem múlt el: Németorság, Ausztria és a Benelux
államok kormányai 45 ezer embert akamak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is szükség
van a kötelezó betelepitési kvóta elleni hatirozott fellépésre, és ehhez nélkülöáetetlen a magyar
polgárok támogatá§a. Köszönjiik annak az l millió 800 ezel embemek. aki aláírásával
kinyiIVánította tihakozását a kötelezó betelgpítési kvóta ellen!

Kérem a T, Képviselő-testületet, hogy a határozati j avaslatot ellbgadni szíveskedjen!

Mélykút. 20l6, februfu 8.
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Kovács T
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....../20l6.(I1.09.)Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekíől.

..,.../20l ó.(II.09.)Kt. számú
Kötglező betelepítési kvóta eluta§itása.

1, számú HATÁRoZATI _ JAVASLAT

HATÁROZAT

MéIykút város Önkormányzat Képviselő-testüIete a két ülés
közötti fontosabb eseményekról szóló besámolót elfogadja.

2, szfunú HATARoZA'II - JAVASLAT

HATAROZAT

l, Mélykút vfuos Képviselő-testülete elutasítja a kötelezó
betelepíté§i kvótát. A kötelezö betelepitési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Növeli a búnözés kockázatát és a terorveszélyt,
A kvóta veszélyeáeti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelenten9 a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre,
2. Mélykút VáIos Képviselő-iestülete kéri a kormán)t, hogy
minden lehetséges eszkőzzel akadályozza meg az illegális
migrIinsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarorságot és a magyar embereket!


