
Iktatószám:………..-……./2016. 
 

2. számú jegyzőkönyv 
 
Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 2-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének 
                         tanácstermében 3073 Tar, Szondy György út 92. szám alatt 
 
Jelen vannak: 
Turopoli Zsolt polgármester 
Balog László alpolgármester 
Dr. Román Kinga képviselő 
Tariné Molnár Anikó  képviselő 
Tóth József képviselő 
 
Meghívottak: 
Nagyné Kis Anita               aljegyző 
Kis Zsoltné jegyzőkönyvvezető 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Köszöntöm a megjelenteket. 
 
Megállapítom, hogy 7 képviselőből 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
 
Az ülés összehívása telefonon történt. 
 
Turopoli Zsolt polgármester 
Javaslom, az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület 
	
1./	A kötelező betelepítési kvótát elutasító kezdeményezés megtárgyalására 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
  
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, amelyet a 
Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 17/2016. (II.2.) határozata 

A Képviselő-testület a 2016. február 2-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
1.) A kötelező betelepítési kvótát elutasító kezdeményezés 
megtárgyalása. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



1./ N A P I R E N D 
 
 A kötelező betelepítési kvótát elutasító kezdeményezés megtárgyalására 
 
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő levele a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Turopoli Zsolt ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés-vélemény nem volt. 
 
A döntés meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Turopoli Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kötelező betelepítési kvótát elutasító 
kezdeményezésre vonatkozó határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 18/2016. (II.2.) határozata 

Tar Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta 
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre. 
 
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket. 
 
A képviselő testület támogatja a Kormány azon törekvését, 
amely a betelepítési kvóta megvalósítását kívánja 
megakadályozni. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: polgármester 

 
 
Turopoli Zsolt polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját az ülést bezárja. 
 

Kmf 
 
 
Turopoli Zsolt     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
polgármester	 	 	 	 	 	 	 																				jegyző	


