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Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a napirendre tekintettel a
rendkívüli ülés egyidejűleg közmeghallgatás is lesz. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Kukorelli Norbert
alpolgármestert kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melynek kérte az
elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:
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Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározásáról
1. A Vámosszabadi Község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatos kérdések
megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
115/2013. (VI. 18.) önkormányzati határozat
A napirendi pontok meghatározásáról
1. A Vámosszabadi Község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatos kérdések
megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)
1. Napirendi pont: A Vámosszabadi Község külterületére tervezett menekülttáborral
kapcsolatos kérdések megtárgyalása;
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester: Bemutatja a meghívott vendégeket. Köszönti Csizmadia Gábor
dandártábornok-rendőr főkapitány urat, Kovács Gyula regionális igazgató urat és munkatársait a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól és a sajtó képviselőit. Elmondta, hogy először megtörténnek az
általános tájékoztatók, és ezt követően lesz lehetőség kérdést feltenni. Átadja a szót Kovács Gyulának.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója: Köszönti a megjelenteket, tudja
azt, hogy sok olyat nem tud mondani, amiért megtapsolnák, ugyanakkor, ha június 14-én nem tájékoztatja
a Megyei Közgyűlést arról, hogy Kormány előterjesztés készült arra vonatkozóan, hogy Vámosszabadiban
nyílt befogadó állomást terveznek, akkor ma nincsenek itt. Arra vártak, hogy a Kormány határozat
megszülessen, a következő lépés lett volna a lakosság tájékoztatása, de ezzel a testületi üléssel ezt
megelőzték. Tájékoztatást ad a migrációs helyzetről és arról, hogy mi vezette a Kormányzatot arra, hogy
ilyen tárgyú döntéseket hozzon. Az EU-ban tavaly 330 ezer menedékkérőt regisztráltak, itthon 2550 főt,
tehát nem volt rendkívüli helyzet tavaly. 2012-ig olyan jogszabályi környezetben dolgoztak, hogy a
menedékkérők az eljárás alatt idegenrendészeti őrizetben voltak, így arról a lakosság tudomást nem
szerzett. 2013. január 1-től jogszabályváltozás történt, mert az Európai Bizottság és az ENSZ kifogásolta,
hogy a menedékkérőket őrizetben tartják, mert ez nem felelt meg az irányelveiknek. Az új jogszabály
szerint nem lehet őrizetbe venni azt a menedékkérőt, akinek Magyarországon legalább egy lezárt
menekültügye nincs. Ez azt jelenti, hogy aki beadja az eljárás iránti kérelmét, azt befogadó állomáson kell
elhelyezni, amit szabadon elhagyhat, de az eljárás alatt rendelkezésre kell állnia a menekültügyi eljárás
lefolytatásra. Az eljárás során 30 nap áll rendelkezésre az előzetes vizsgálatra és 60 nap a részletes
vizsgálatra. Ezt követően dönt a hatóság arról, hogy megadja-e a védelmet, ami lehet menekülti,
oltalmazotti vagy befogadotti státusz. Aki ezt megkapta, mehet egyéni vagy közösségi szálláshelyre, aki
nem, az idegenrendészeti őrizetbe került és megkezdődött a kitoloncolása, hazájába, vagy egy harmadik
országba, amely őt befogadni köteles. Ez azt eredményezte, hogy a környező országokban, például
Szerbiában tartózkodó illegális migránsok Magyarországra jöttek, mert tudták azt, hogy itt nem lehet
idegenrendészeti őrizetet elrendelni. Körülbelül 11 ezer illegális migránst fogtak el az első öt hónapban,
akik közül 8 ezren menekültstátuszt kértek. Befogadó állomás Debrecenben, Békéscsabán,
Balassagyarmaton és Nyírbátorban található, melyek 2013. május hónapra megteltek. Valamelyik táborban
háromszor többen vannak, mint a kapacitás. A magyar Kormányzatnak, illetékes hatóságoknak helyet kell
keresni a menedékkérőknek, ezért új helyet kell számukra keresni. 2013. július 1-től új jogszabályok léptek
hatályba, melyek megszigorítják az eljárást. Minden menedékkérőnek igazolnia kell a személyazonosságát,
és aki eltűnésével vagy várható eltűnésével késlelteti az eljárást, az menekültügyi őrizetbe kerül. Ennek
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helye valószínűleg Békéscsaba, Nyírbátor és Debrecen, tehát ide kerülnek, akik kockázati tényezőt
jelentenek, de még ebben nincs Kormány döntés. Azok, akik nem jelentenek kockázatot, nyílt befogadó
állomásra kerülnek, a rendeletek most vannak kidolgozás alatt. Ebben az előkészítési folyamatban, az
előterjesztésben szerepel a Vámosszabadi nyílt befogadó állomás létesítése 2013-tól. Erről adott
tájékoztatást a Megyei Közgyűlésben.
A résztvevők részéről bekiabálások történnek.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója: Befogadó állomás már
működött Győrben, a Szövetség utcában, mindenféle állampolgárságú lakott ott, nem zártan, 70 fős nyílt
közösségi szállás volt. Kockázati tényezőt nem jelentettek, erről a Közgyűlésben is beszámoltak, 3 ügy volt
az öt és fél év alatt, két áruházi lopás, és egy vendéglőből történő fizetés nélküli távozás.
Folyamatos bekiabálások történnek a jelenlévők részéről. Réti Csaba polgármester rendre inti a
jelenlévőket.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója: Elmondta, hogy Magyarország
csatlakozott a Genfi Konvencióhoz, mely szerint korlátozás elbírálja a menedékkérők ügyét, ezért a 10
ezer embert el kell helyezni és a menekült ügyüket el kell bírálni. Hangsúlyozza, hogy ezek az emberek
nem bűnözők. Az itt lévőknek szíve-joga tiltakozni, és ha a Kormányzatnak az a döntése, hogy valahol
nyitni kell egy ilyen állomást, akkor neki és a munkatársainak az a feladata, hogy ellássák azt, amit a
jogszabályok előírnak és irreleváns, hogy ez hol van. Megköszönte a figyelmet.
Réti Csaba polgármester bemutatta Takács-Babos Juditot, aki a tiltakozást szervező civil csoport
felkérésére vállalta a moderátori feladatokat. Átadja neki a szót.
Takács-Babos Judit moderátor köszöntette a megjelenteket, a környékbeli magyar és szlovák
települések polgármestereit és lakosait, és kérte, hogy kerüljék el a személyeskedést, a trágár beszédet és
tartsák szem előtt, hogy nem szeretnének menekülttábort Vámosszabaditól 2 km-re. Lényegre törő,
tényszerű kérdések feltételét kéri a hozzászólóktól. Jelezte, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel
készül, ezért, ha valaki nem szeretné viszontlátni magát a sajtóban, akkor az most hagyja el a helyszínt,
mert utólag, ezzel kapcsolatos kifogást nem tudnak elfogadni. Átadja a szót a megjelenteknek.
Buruzs István helyi lakos megkérdezte, hogy hogyan sikerült Vámosszabadit megtalálni, hiszen ebben az
épületben 200 embert lehet elhelyezni, míg az ország más részein vannak elhagyatott laktanyák, ahol a
környékben ráadásul nincs is más munkalehetőség. Miért Vámosszabadi, és miért nem Szentkirályszabadja,
Sármellék? Akiket ide akarnak hozni, azok illegális határátlépők, útiokmányok nélkül, mennyire bölcs
döntés őket a határtól 200 m-re letelepíteni, és ezzel bevállalni egy Szlovákiával való diplomáciai
konfliktust.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója: Valamennyi régióban meg
kellett kérdezni a Honvédséget és a Kincstárat, hogy hol vannak ilyen épületek, így találtak
Vámosszabadira. Igen, ezek illegális határsértők, de ezt a menekültügyi eljárásban nem lehet a terhükre
róni, mert vélelmezni kell, hogy üldöztetés elől menekülnek és akkor az ügyükkel foglalkozni kell.
Természetesen probléma, hogy a határ ilyen közel van, de van egy uniós szabály, mely szerint, ha a
menedékkérők egymás országába átmennek, akkor kötelesek visszaadni a kiindulási országnak.
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy jogos és igazságos eljárásrend-e az, hogy a Vámosszabadi
Önkormányzat és rajta keresztül a lakosok a sajtóból értesültek erről?
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Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója azt gondolja, hogy ez nem jó,
hogy így történt, a folyamatba már be kellett volna vonni Vámosszabadi lakosságát. A Közgyűlés 14-i ülése
után tervezték tájékoztatni a lakosságot, hogy folyamatban van egy ilyen Kormány előterjesztés.
Hordós Tamás helyi lakos elmondta, hogy őt azért is lepte meg ez az ügy, mert az országban mindenről
hatástanulmány készül. A lakosság érintve van, hiszen az ingatlanjaik értéke csökken. Készült-e
hatástanulmány, ha igen, ez nyilvános, megosztható-e, ha nem készült, miért nem készült és ezt rendben
valónak tartják-e?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondja, hogy nem készült
hatástanulmány, de valószínűleg azért, mert a döntés nem született meg.
Hordós Tamás helyi lakos szerint először elkészül a hatástanulmány és utána hozzák meg a döntést,
nem fordítva.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy a legolcsóbb
megoldást keresték, kész objektumot, ahol nem kell építkezni, elég egy tisztasági meszelés, és ne legyen
lakott település közvetlen közelében. Debrecenben is a határ szélen van a befogadó állomás.
Hordós Tamás helyi lakos szerint a hatástanulmányban pont ezt kellett volna vizsgálni. Vegytisztán nem
lehet egy menekülttábort kezelni, hiszen az pénzbe kerül, amit lehet, hogy nem az állam, de az
állampolgárok fizetnek, de biztos, hogy nem boldogabbak tőle.
Müller Mihály helyi lakos megkérdezte, hogy külföldi idegenekre mindig van pénz, de a nyugati bankok
által kitett embereknek miért nem lehet átmeneti otthont építeni?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy nem hivatalos
információi szerint a Belügyminisztérium ezt is megvizsgálta.
Müller Mónika helyi lakos megkérdezte, hogy ki garantálja azt, hogy Vámosszabadi nem jut Debrecen,
Bicske, Balassagyarmat sorsára, érti ezalatt a menekültek által okozott attrocitásokat, például Debrecenben
a hölgyek nem mernek 5 óra után az utcára menni, mert inzultálják őket, beszólogatnak nekik, bolti
lopások történnek, erőszak. Itt Vámosszabadin hogyan tudják elkerülni, egy 1600 fős településen, amit
Debrecenben nem tudnak elérni? Ők 12 éve költöztek ide, azért, mert biztonságosnak, a nyugalom
szigetének tartották a települést, és attól félnek, hogy ez július 1. után megszűnik, ha idetelepítik a
menekülteket.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója szerint a biztonságot a táboron
belül a biztonsági őrség garantálja, illetve a szociális munkások, a táboron kívüli biztonságról a főkapitány
úr kíván szólni.
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitánya köszöntette a
megjelenteket. Elmondta, hogy azokban a városokban, amiket a hölgy említett valóban vannak a
problémák, de a rendőrség ott is tudja biztosítani a közbiztonságot. Nem tudja, hogy a befogadó állomás
ténylegesen megvalósul-e, de a rendőrségnek az lesz a dolga, hogy a biztonságot szavatolja. Vámosszabadi
a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, a győri járőrök fognak ide kijönni, ha
probléma lesz, akkor a készenléti rendőrség állománya erősíti az itteni rendőri jelenlétet. Nyilván, ha ennek
a befogadó állomásnak a léte eldől, akkor már azt megelőzően ide kell vezényelni annyi rendőrt, hogy a
biztonságot tudják szavatolni. A tábor nem lesz zárt, vagyis a rendőrségnek az nem lesz feladata, hogy azt
megakadályozza, hogy ezek az emberek kijöjjenek a táborból.
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Takács-Babos Judit moderátor szerint a kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan készül a rendőrség a
biztonság fenntartására.
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitánya elmondta,
hogy ha az első személy idejön az állomásra, onnantól tudják a rendőri jelenlétet biztosítani. Számszerűen
nem tudja megmondani, hány rendőr lesz, az a befogadottak számához fog igazodni. Az biztos, és ezt
számon is kérhetik rajta, hogy megfelelő erőt fognak ide a településre és a környékbe is vezényelni.
Luka Zoltán helyi lakos szerint a rendőri jelenlét az utcán van, de ők attól félnek, hogy a kerteken, a
hátsó földutakon jönnek a menekültek. A rendőr éjjel nem fog kimenni a földútra.
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitánya szerint ez egy
jogos felvetés, de mint ahogy idáig sem csak a közutakon voltak rendőrök, hanem például a gátakon is, az
árvíz alatt. Ha ilyen probléma felmerül, akkor egyeztetni fognak arról a polgármesterrel és a Képviselőtestülettel, hogy hova szükséges erőt telepíteni és ha ez a kertek alja, vagy a Duna ártere, akkor ez is
megoldható. A rendőrségnek vannak motoros, kutyás, és lovas járőrei, amik az ilyen területeket tudják
ellenőrizni.
Varga Edit helyi lakos elmondta, hogy a Szövetség utcában régen katonai tábor volt, határőr laktanya,
ahonnan mégis kiszöktek a menekültek. Ekkora menekülttömeg mellett, hogyan tudják 30 nap alatt az
ügyeket elintézni?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy mielőtt jött ide
felhívta a debreceni tábor igazgatóját, aki elmondta, hogy idén 3 rendőrségi eset történt, egy rablás, és
kettő lopás. Ezt tényként kívánta elmondani. Felmerült, hogy a kertekbe bemennek, elvisznek-e valamit.
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a menekültek teljes ellátást kapnak, sokan komoly pénzekkel jönnek az
országba, az embercsempészeket megfizetik. Ezen kívül havi ellátmányt kapnak, tehát ami kell a normális
napi élethez, azt nem kell ellopniuk senkitől. A befogadó állomások közelében lévő boltok, pénzváltók,
vendéglők forgalma jelentősen megnőtt. A Szövetség utcában 2002. óta a külföldiek számára működött
nyílt, közösségi szállás, ahonnan az emberek ki-be jártak. El kell, hogy fogadják a válaszát, mert a Hivatalt
ők állították fel és ezt meg lehet nézni a dokumentumok között.
Opicz Andor helyi lakos szerint, ez a menekültügy sokaknak jó biznisz. Ha az embercsempészek, vagy a
menekültek azt látják, hogy Magyarország olyan tutyimutyi állam, ahol csak be kell adni a papírokat, akkor
nem 10 ezren, hanem 100 ezren, vagy félmillióan jönnek. Az EU és az ENSZ is azt fogja látni, hogy ezek
olyanok, hogy mindenkit befogadnak, így még több embert küldenek ide. Ezek itt a fő veszélyek, nem a
200 ember, hanem az, hogy milliók jöhetnek.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója szerint jogos a felvetés, de ezt a
kiskaput zárták be 2013. július 1-jén hatályba lépő jogszabályok, a menekültügyi őrizet bevezetésével.
Takács Krisztián győri lakos azért jött, mert úgy érzi, hogy ez a tábor a győrieknek is problémát fog
okozni. Ha jól értesült, aláírás gyűjtés folyik, megkérdezte, hogy ez mennyinél tart. Ha jól hallja, 1.000
feletti az aláírások száma, ezt miért nem veszi a Kormány figyelembe?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója köszöni a megszólítást, de ő
nem a Kormány.
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község polgármestere az újságból értesültek a hírről, sőt ma beszélt az
országgyűlési képviselővel, aki szintén nem tudott erről az intézkedésről. Azt is el tudja képzelni, hogy a
Megyei Közgyűlés is Kovács úrtól értesült. Az Öböl-háború alatt is volt egy menekülthullám. A
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menekültekkel kapcsolatban elmondta, hogy ezek az emberek mindenfelé lődörögnek, és fel vannak arra
készülve, hogy ha visszatoloncolják őket, akkor ott halál vár rájuk. Szőgye közelében van a vízbázis, annak
a védelmére gondoltak-e, mert ezek az emberek akár egy tabletta elejtésével veszélyeztethetik azt. Látja,
hogy a dantártábornok úr csóválja a fejét, mert talán unalmasnak tartja. Köszönik szépen a rendőri
védelmet, amit ígértek, de abból nem nagyon kérnek, mert előbb meg tudják oldani összefogással, amit a
nagy árvíz is bizonyított. Akkor is kérte a Miniszterelnök Úr az összefogást, most meg cserbenhagyja
ezeket a településeket?
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitány elmondja, hogy
az első öböl háború 1991-ben volt. Ezek az emberek nem terroristák, azt, hogy jó emberek, vagy rossz
emberek azt nem tudhatják, majd az idő eldönteni. Magyarország nem célállomás, ők Nyugat-Európába
tartanak.
Bárány István győri önkormányzati képviselő köszönti a megjelenteket. Azt gondolja, hogy ha valaki
jó szakember menekültügyben, akkor azt akarja elérni, hogy a menekülteket jól fogadják. Láthatják, hogy
itt nem ez a helyzet, ezért azt kéri, mivel kormányzati emberek vannak itt, hogy vigyék el a hírét annak,
hogy Vámosszabadi nem kíván menekülttábort, keressenek más helyet. A társadalmi egyeztetésnek
mindenkor helye van, akkor is, ha nem találják azokat a jogszabályhelyeket, hogy mikor kell. Hát ilyenkor
kell. Megkérdezték-e a helyieket, amikor ez a tábor felmerült, hogy van-e valamilyen javaslatuk? Az állami
vagyon nem Önöké, hanem mindenkié. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy meghallgatva az állam
képviselőit és a falu népét egy állásfoglalásban jelentse ki, hogy tiltakozik, és ellenzi a menekülttábor
Vámosszabadi külterületén történő elhelyezését. Ezt a hírt, az állam itt lévő emberei már holnap vigyék el
a feletteseiknek. Ebbe vonják bele az országgyűlési képviselőket, Kara Ákost és dr. Szakács Imrét. A tábort
nem támogatják és ellene vannak Győr-Bácsa képviselői és az Ergényi lakótelep lakosai is, kérték, hogy ezt
itt mondja el.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy továbbítani
fogják az itt elhangzottakat.
Morva László Medve Község polgármestere megérti, hogy nagy bajnak érzik a vámosszabadiak ezeket
a körülményeket. Pár napja még súlyos helyzet volt, most ide zúdítják a nyakukba a következőt. Medvén
meg se hallgatták őket ebben a helyzetben. Részéről túl közel van a medvei táborhoz egy nyitott tábor.
Náluk ezek az emberek már őrizetben vannak. Nem tudja mi lesz a hatása, de érdemes lesz rajta
elgondolkodni. Félelmet nem akart kelteni, csak az igazat akarta elmondani.
Huszár Imre Nagybajcs község polgármestere köszönti a megjelenteket. Úgy gondolta, hogy amikor
Kovács úr a Megyei Közgyűlésben a témáról beszélt, akkor azért tette, mert a lelkiismerete ezt parancsolta.
Szomorú, hogy most már nem először fordul elő, hogy a „felső szervek először lőnek, utána kérdeznek.”
Ha megbeszélték volna, akkor most nem lennének ilyen viharok. Itt volt az árvíz, mindenki teljesített,
hiszen összefogásban az erő, és ez az egység képes arra, hogy megvédje az itt lakókat. Az
Önkormányzatnak meg kell védenie az itt lakókat, ki kell állni mellettük, meg kell védenie a tábortól a
lakosságot. Szomorú, hogy a fejük fölött hoznak meg döntéseket, kérte, hogy Kovács úr ezt tolmácsolja és
megköszönte Bárány István képviselő felvetését. Nagybajcson ezt még nem tudták megtárgyalni, mert
futótűzként terjedt a hír, hogy ma itt megbeszélés lesz, de véleménye szerint azt az épületet más célra
sokkal inkább fel lehetne használni, gondol itt öregek otthonára. A magyar emberek is ki vannak a híd alá
toloncolva, de vannak olyanok, akiket összefogással még vissza lehetne fordítani. Próbálják meg emberi
módon kezelni ezt az ügyet, ne erővel, akarattal, mert abból semmi jó nem születik.
Müller Sándor képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Azt gondolja, hogy ha a Kormánynak megoldandó
feladata van, akkor azt a leggazdaságosabban akarja megtenni. Ez az ingatlan értékes, jó helyen és jó
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állapotban van, ezért a Képviselő-testület már 1 évvel ezelőtt gondolkodott azon, hogy megvenné az
ingatlant és azt hasznosítaná. Az Egyetem mesterszakos hallgatóit kérték fel, hogy dolgozzanak ki
tanulmányokat az épület hasznosítására, úgy hogy ebben a régióban pozitív és ne negatív hatásai legyenek.
Kidolgoztak terveket súlyos betegek elfekvő otthonára, öregek otthonára, illetve úgynevezett Duna
lakóházra terveket, ahol az Audis, és Audis beszállító cégek munkavállalóit helyeznék el. Ezeket a terveket
a testület átnézte és most abban a fázisban van, hogy a finanszírozást mögé tegye, hogy meg tudja
vásárolni az épületet. Megkérdezte, hogy Kovács úr lát-e arra esélyt, hogy ha a vásárlási szándékot
benyújtják és felmutatják a hasznosításra vonatkozó elképzeléseket, akkor a Kormány változtat-e a
döntésén.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója továbbítani fogja a felvetést a
Kormányzati szervek felé, de nincs ráhatása arra, hogy bármit is ígérjen arra, hogy mi fog történni.
Müller Sándor képviselő megkérdezte, hogy ez eldöntött tény, vagy még van lehetőség mérlegelésre?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy a Kormány
még nem döntött Kormány határozatban, mindenre van esély.
Axente Róbert helyi lakos másképp próbálja sajnálni a menekülteket. Nem tudna aludni úgy, hogy
ezeket az embereket a főúton sétálva elütik a kamionok. Nincs járda, nincs közlekedés, nincs átgondolva.
Ha ő ilyen esettanulmányokat végezne a munkahelyén, két hét alatt kirúgnák.
Takács-Babos Judit moderátor megkérdezte, hogy foglalkozik-e ezzel a témával a rendőrség?
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitány elmondta, hogy
itt a 14-es számú főútról van szó, ami mellett nincs járda. A rendőrség, amennyiben erre lehetősége van,
ezeket az eseteket is tudja kezelni, szigorú járőrözéssel, egyéb ilyen feladatokkal.
Lakossági résztvevő, hozzászóló, neve nem érhető: Nem nyugtatja meg, hogy amikor a
közbiztonságról beszélnek, azt mondják, hogy 100%-kal növelik az itt járőröző rendőrök számát, ami
jelenleg 1 fő, tehát emelés után 2 fő lesz. Mikor születik döntés, kik döntenek erről és hogyan tudják azt
befolyásolni, hogy ez ne valósuljon meg?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy erről a
Kormány a közeljövőben dönt. Azt nem tudja, hogy pontosan mikor lesz erről döntés. Arról, hogy itt ma
mi történt, tájékoztatni fogja az illetékes hatóságokat.
Tóth Hunor helyi lakos elmondta, hogy 200 menekültről van szó, ami, ha a többi tábor telitettségét nézi,
4-600 fő lesz. Ha ezt visszavetíti Vámosszabadi lakosságszámára, akkor az olyan, mintha Debrecenben 3050 ezer fő menekültet helyeznének el, vagy Budapesten 200-400 ezer menekültet. Ez hogy terheli a
szociális biztonságot, szociális hálót, illetve Vámosszabadi kriminológiai mutatóit?
Takács-Babos Judit moderátor megkérdezte, hogy kell-e nekik ellátást biztosítani, a kérdés erre is
irányult.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy ezek tényként
hangzottak el, nincs mit rá reagálni, nem tudott utána számolni, de valószínűleg úgy van, ahogy az úr
elmondta. Mindenféle ellátást kell biztosítani, az egészségügyi ellátást a táboron belül, óvodás és iskolás
gyerekek esetén az oktatás-nevelésről is gondoskodni kell.
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Bartók Zoltán helyi lakos a Kisalföld Volán munkatársa elmondta, hogy munkája során tapasztalja, hogy
a buszjáratokon, a rendőrséggel karöltve sem mindig tudnak rendet tartani és a problémákat megoldani.
Ezt hogyan tudják megoldani, hogy megvédjék a lakosságot? Szerinte most nem azért vannak itt, hogy a
menekültek problémáját megoldják, hanem azért, hogy ezt az egészet megvétózzák.
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitány elmondta, hogy
arra nem tud válaszolni, hogy hogyan tudják ezt megvétózni. A migráció érinti a megyét, nagy számban,
mert innen szeretnének Nyugat-Európába távozni. Tavaly 670 migránst fogtak el, idén ez meghaladja az
ezer főt. Vélhetőleg ezeket az embereket az elfogás után őrzött szállásra szállítják, és amíg a kérelmük el
nem dől, addig ott lesznek, mert július 1-től tudják érvényesíteni velük szemben az idegenrendészeti
őrizetet.
Csiza-Pák Eszter helyi lakos szerint a rendőrség addig nem tud segíteni, amíg vér nem folyik, tud-e
segíteni azon, hogy a lakosok félnek, és oda tudnak-e jönni, amikor ezek az emberek benéznek a kapun.
Elmondta, hogy levelet kaptak, amit az alpolgármester úr ismertet, mert volt már arról ma szó, hogy a
tábor munkahelyeket teremt, de a falu mindjárt el is veszít munkahelyeket.
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitány szerint, amikor
kiderül az, hogy megvalósul-e ez a befogadó állomás és mikor jönnek az első lakók, attól a perctől a
rendőrség itt megerősített létszámmal jelen lesz. Leülnek a polgármester úrral, képviselőkkel előtte és
megjelölik azokat a pontokat, ahova rendőr szükséges. Nyilván az utópisztikus elképzelés, hogy minden
házba rendőrt telepítsenek. A levélről nem tud mit mondani.
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy Vámosszabadi 120 munkahelyet veszít el, ugyanis
pezsgőtabletta gyár létesült volna itt, pont a tervezett táborral szemben. Az ehhez szükséges engedélyeket,
nyilatkozatokat kiadták, a létesítés már a tervezési fázisban an. A cég képviselője jelezte, hogy a gyárat nem
valósítják meg, ha a tábor megnyílik. A levelet a sajtónak is eljuttatták. Reméli, hogy a Kormány olyan
döntést fog hozni, hogy a befogadó állomás itt nem valósul meg, és ezt az Önkormányzat is követeli.
Csuka János helyi lakos elmondta, hogy 21 éve egy fogyatékos gyermeket nevel a családjával, és azért
költöztek Vámosszabadira, mert itt találták meg a nyugalmat. A problémát nem tolták eddig a
társadalomra, segítséget nem kértek. A lánya nagyon hiszékeny, befolyásolható. Ő is ember, joga van a
nyugalomhoz, több törődést igényel, de ezt a rendőrség nem tudja megoldani. Ha ezek a dolgok itt
bekövetkeznek, óriási lesz a kockázat, a rendőrség hogyan fogja megvédeni a lányát?
Csizmadia Gábor r. dantártábornok, Győr-Moson-Sopron megye rendőr főkapitány megérti a
felvetést, de egyedi problémáról van szó, de azon vannak, hogy ezt kezeljék.
Alasztics Ervin képviselő azt szűrte le, hogy a döntési folyamatba vajmi kevés részük lesz, és a
jogorvoslati lehetőségük is vajmi szűk lesz. Megkérdezte, hogy mi a vámosszabadi polgár tűréshatárának az
a szintje, amikor már nem köteles a társadalmi szerepvállalásban részt venni és a polgári engedetlenség
útjára léphet?
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy nyomós érveket
sorakoztattak fel az elmúlt egy órában, a saját igazuk bizonyítására. Hogy mi a tűréshatár? A hivatalánál
fogva is mondja, hogy mindig a törvényesség.
Csuka János helyi lakos szerint ezt meg lehetne oldani olyan területen, ahol kisebb a kockázat.
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Müller Mihály helyi lakos megkérdezte, hogy mennyit költünk egy bevándorlóra, és egy magyar
állampolgárra, akinek 47 ezer forintból kell megélni. A menekültek mindent ingyen kapnak, amiért a
magyar emberek fizetnek.
Kovács Gyula a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója elmondta, hogy jár nekik a
sürgősségi orvosi ellátás, gyógyszer, sürgősségi kórházi ellátás, reggeli, ebéd, vacsora, aminek anyagköltsége
1.000,-Ft/nap/fő és jár neki 7.100.-Ft/hó zsebpénz. Ezeket a forrásokat a Bevándorlási Hivatal általában
megpályázza, többnyire az egységes menekültügyi alapból, ami EU-s forrás.
Kamocsai Sándor Kisbajcs Község polgármestere: Tudomása van arról, hogy Fertődön kihelyezett
Kormány ülés lesz, szerinte az aláírásokat el kellene juttatni Kara Ákos képviselőhöz, aki odaadja a
Belügyminiszter Úrnak.
Csiza-Pák Eszter helyi lakos elmondta, hogy Kara Ákossal beszélt, aki felkérte Méri Attila képviselőt,
hogy az aláírásokat juttassa el hozzá, illetve azt is mondta, hogy tájékoztatást fog kérni a Belügyminiszter
Úrtól, mert ő sem tudott a tervezett intézkedésről.
Méri Attila képviselő elmondta, hogy az aláírásgyűjtő íveket eljuttatja Kara Ákos képviselő úrhoz, és
megerősíti, hogy sem Kara Ákos, sem ő nem tudott a Kormányzati döntésről, ami pontosabban még nem
is döntés, hanem egy előkészítő anyag. A Megyei Közgyűlésben pénteken a rendőrségi beszámolót
fogadták el, e közben történt meg ez a tájékoztatás, de ebben a Közgyűlés nem döntött. Ketten szóltak
hozzá, az egyik ő volt. Ezzel az erővel itt is elhangozhatott volna, sajnálja, hogy ott elhangzott, hiszen nem
volt tárgya a napirendnek. Nem itt kell vitatkozniuk, hanem abban kell egyetérteniük, hogy Vámosszabadi
szempontjából a jó menekülttábor, az, ha nincs menekülttábor. Kéri, hogy ebben mindenki legyen
egységes. Az aláírásgyűjtő íveket eljuttatja Kara Ákosnak.
Takács Krisztián, Megyei Közgyűlés Tagja /Jobbik/ elmondta, hogy ott volt az ülésen, és a
beszámoló után fel is szólalt, ketten szólaltak fel Méri Attila képviselővel, a többiek síri csendben ültek, és
amikor elkezdett kérdezgetni, akkor dr. Szakács Imre elnök le is állította.
Takács-Babos Judit moderátor kérte, hogy politikai irányba ne menjenek el. Az aláírásgyűjtő íveket alá
lehet írni a gyűlés után. A civil kezdeményezés továbbra is működik, ha ötlet van, akkor bárki keresheti
őket. Egységben az erő, köszönik a környező településeknek a részvételt, a testületnek, hogy egységben
dolgoznak és a lakossági kezdeményezéssel egy irányba haladnak. Szombatra félpályás útlezárásra kaptak
engedélyt, 8-12 óráig a 8. és 9. km között a 14-es főúton, ide várják a személyautókat, munkagépeket,
transzparensekkel együtt.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy személyautók és kisteherautók jöhetnek, nagyobb gépek nem.
Amint a Magyar Közúttól megkapják a határozatot és annak nyomán megkapják a rendőrségi
dokumentumot is. Gyülekező 7.45 órakor lesz az Újtelep utcában és rendőrségi biztosítással mennek a
helyszínre. Megköszönte a részvételt, a Képviselő-testület megfogalmazza az álláspontját, amit minden
olyan Kormányzati szervhez eljuttatnak, aminek ebben a kérdésben szerepe lehet. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás végére értek, és azt berekesztette 20.26 órakor.
Ezt követőn a Képviselő-testület a Faluházba vonult. Réti Csaba polgármester a Képviselőtestület ülését 20.50 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes.
A Képviselő-testület ezt követően közös állásfoglalást szövegezett meg, melyet megküld Magyarország
Kormánya számára azzal a kéréssel, hogy a Kormányzat a döntése meghozatalánál mérlegelje a tervezett
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objektum megvalósulása esetén a térséget sújtó, aránytalanul nagy károkat és kevesebb negatív hatással járó
helyen jelölje ki a befogadó állomás helyét.
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Elvi állásfoglalás kiadásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi elvi állásfoglalást fogalmazza
meg a Vámosszabadi Község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatban:
I. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 2013. június 18. napján
tartott közmeghallgatáson a lakosság részéről elhangzott véleményekre – a Vámosszabadi külterületén
kialakítandó menekülttáborral, befogadó állomással kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:
1. Vámosszabadi az Alsó-Szigetközben, Győrtől 6 km-re található, dinamikusan fejlődő település. A
település lélekszáma a 2001-es népszámlálás óta több, mint 49%-kal emelkedett, a megyében a második
helyen található azon települések rangsorában, mely a legnagyobb mértékben növelte a népességét. A
településre az ország számtalan pontjáról és a nagyobb városokból jellemző a biztos egzisztenciával
rendelkező középosztály beköltözése, akik közül többen Győr gazdasági-ipari nagyüzemeinek (pl. AUDI,
RÁBA) vezető munkatársai.
2. Az itt élő lakosság egységesen elutasítja a kialakítandó menekülttábor létesítésének tervét arra
hivatkozva, hogy a menekültek fokozott kockázatot jelentenek a családok biztonságérzetére.
3. A menekülttábor ide helyezése azzal is járhat, hogy az itt újonnan épült ingatlanok veszítenek
értékükből, ami a lakosságnak aránytalanul nagy érdeksérelmet jelent.
4. A lakossággal egyetértve úgy gondoljuk, hogy az objektum az elhelyezkedése szempontjából sem
biztonságos, ugyanis az a nem őrzött országhatártól 200 m-re van, ezért a szlovákiai Medve község
polgármestere is aggodalmát fejezte ki.
5. A település a fekvése, és a Képviselő-testület ipari parkot kialakító törekvése miatt vonzó a
vállalkozások számára. A menekülttábor sajtóban megjelent híre hallatára az egyik, újonnan idetelepülni
kívánó, 120 főnek munkát adni kívánó cég felfüggesztette a létesítési eljárást, továbblépését a döntéstől
teszi függővé. A beruházó ezen levelét mellékeljük.
6. További biztonsági negatívumként említjük, hogy az objektumhoz a 14-es, padka nélküli,
kamionforgalommal terhelt főközlekedési úton kívül csak időnként nem járható földutak vezetnek, így az
objektum megközelítése gyalogos közlekedéssel rendkívül mértékben balesetveszélyes.
7. A tervezett menekülttábor híre a szomszédos alsó-szigetközi falvak és Győr északi peremkerületei
(Győr-Bácsa, Győr-Révfalu) lakosai körében is riadalmat keltett, ezért a polgármesterek és képviselők is
aggodalmukat fejezték ki és településeik érdeksérelmétől tartanak.
8. A környékben élő lakosság tiltakozását azzal is kifejezte, hogy aláírás gyűjtésbe kezdtek a tervezett
menekülttábor hírére. Az aláírásgyűjtő íveken, több, mint 1.000 fő aláírása szerepel.
9. Vámosszabadi Község Önkormányzatának a fenti ingatlan hasznosítására több alternatívája is van, ezek
szintén munkahely teremtő beruházások lennének, melyek biztosítanák Vámosszabadi továbbfejlődését
mindenfajta kockázat nélkül. Mellékeljük a Széchenyi István Egyetem által készített 3 fajta tervtanulmányt
az ingatlan hasznosítására, nevezetesen: Duna-lakóház (Kelet-Magyarországról érkező munkavállalók
elhelyezése), Szociális otthon, Demens betegek ápolási otthona. Az elkészült három tanulmányt
mellékeljük.
10. Az Önkormányzat kezdeményezi az ingatlan tulajdonjogának megszerzését, akár vásárlás útján is,
annak érdekében, hogy a település lendületes fejlesztését biztosítsa.
II. Fentiek alapján Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a
településre tervezett menekülteket befogadó állomás létesítésének tervét.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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116/2013. (VI. 18.) önkormányzati határozat
Elvi állásfoglalás kiadásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi elvi állásfoglalást fogalmazza
meg a Vámosszabadi Község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatban:
I. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 2013. június 18. napján
tartott közmeghallgatáson a lakosság részéről elhangzott véleményekre – a Vámosszabadi külterületén
kialakítandó menekülttáborral, befogadó állomással kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:
1. Vámosszabadi az Alsó-Szigetközben, Győrtől 6 km-re található, dinamikusan fejlődő település. A
település lélekszáma a 2001-es népszámlálás óta több, mint 49%-kal emelkedett, a megyében a második
helyen található azon települések rangsorában, mely a legnagyobb mértékben növelte a népességét. A
településre az ország számtalan pontjáról és a nagyobb városokból jellemző a biztos egzisztenciával
rendelkező középosztály beköltözése, akik közül többen Győr gazdasági-ipari nagyüzemeinek (pl. AUDI,
RÁBA) vezető munkatársai.
2. Az itt élő lakosság egységesen elutasítja a kialakítandó menekülttábor létesítésének tervét arra
hivatkozva, hogy a menekültek fokozott kockázatot jelentenek a családok biztonságérzetére.
3. A menekülttábor ide helyezése azzal is járhat, hogy az itt újonnan épült ingatlanok veszítenek
értékükből, ami a lakosságnak aránytalanul nagy érdeksérelmet jelent.
4. A lakossággal egyetértve úgy gondoljuk, hogy az objektum az elhelyezkedése szempontjából sem
biztonságos, ugyanis az a nem őrzött országhatártól 200 m-re van, ezért a szlovákiai Medve község
polgármestere is aggodalmát fejezte ki.
5. A település a fekvése, és a Képviselő-testület ipari parkot kialakító törekvése miatt vonzó a
vállalkozások számára. A menekülttábor sajtóban megjelent híre hallatára az egyik, újonnan idetelepülni
kívánó, 120 főnek munkát adni kívánó cég felfüggesztette a létesítési eljárást, továbblépését a döntéstől
teszi függővé. A beruházó ezen levelét mellékeljük.
6. További biztonsági negatívumként említjük, hogy az objektumhoz a 14-es, padka nélküli,
kamionforgalommal terhelt főközlekedési úton kívül csak időnként nem járható földutak vezetnek, így az
objektum megközelítése gyalogos közlekedéssel rendkívül mértékben balesetveszélyes.
7. A tervezett menekülttábor híre a szomszédos alsó-szigetközi falvak és Győr északi peremkerületei
(Győr-Bácsa, Győr-Révfalu) lakosai körében is riadalmat keltett, ezért a polgármesterek és képviselők is
aggodalmukat fejezték ki és településeik érdeksérelmétől tartanak.
8. A környékben élő lakosság tiltakozását azzal is kifejezte, hogy aláírás gyűjtésbe kezdtek a tervezett
menekülttábor hírére. Az aláírásgyűjtő íveken, több, mint 1.000 fő aláírása szerepel.
9. Vámosszabadi Község Önkormányzatának a fenti ingatlan hasznosítására több alternatívája is van, ezek
szintén munkahely teremtő beruházások lennének, melyek biztosítanák Vámosszabadi továbbfejlődését
mindenfajta kockázat nélkül. Mellékeljük a Széchenyi István Egyetem által készített 3 fajta tervtanulmányt
az ingatlan hasznosítására, nevezetesen: Duna-lakóház (Kelet-Magyarországról érkező munkavállalók
elhelyezése), Szociális otthon, Demens betegek ápolási otthona. Az elkészült három tanulmányt
mellékeljük.
10. Az Önkormányzat kezdeményezi az ingatlan tulajdonjogának megszerzését, akár vásárlás útján is,
annak érdekében, hogy a település lendületes fejlesztését biztosítsa.
II. Fentiek alapján Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a
településre tervezett menekülteket befogadó állomás létesítésének tervét.
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy pályázni lehet újra a LEADER kiírásra, a pályázatot az előző
évhez hasonlóan, azonban idén 800.000,-Ft összegre. A pályázó a Horgászegyesület, ami idén rendezi meg
a II. Halfesztivált és ehhez nyújtanak támogatást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi Halfesztivál című projekt támogatásáról
Vámosszabadi község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
IV. tengelye (LEADER) keretében a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület (mint illetékes HACS)
tervezési területén megvalósuló 1026421 azonosító számú Közösségformáló rendezvények támogatása
elnevezésű LEADER célterülethez kapcsolódó, a Vámosszabadi Községi Horgászegyesület által II.
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Vámosszabadi Halfesztivál című projektet támogatja. A pályázat megvalósításához szükséges
megállapodásokat a Horgászegyesülettel megköti, ezek megkötésére a polgármestert felhatalmazza. A
projekt a következő szerint valósulna meg:
Megvalósulás helye: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.; 180 hrsz.
Projekt rövid leírása: egész napos, hagyományteremtő, ecetes- és pácolt-hal étel készítő versennyel
egybekötött rendezvény
A projekt teljes összege:
1.500.000,-Ft
Önrész összege:
700.000,-Ft
Támogatási igény:
800.000,-Ft
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2013. (VI. 18.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi Halfesztivál című projekt támogatásáról
Vámosszabadi község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
IV. tengelye (LEADER) keretében a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület (mint illetékes HACS)
tervezési területén megvalósuló 1026421 azonosító számú Közösségformáló rendezvények támogatása
elnevezésű LEADER célterülethez kapcsolódó, a Vámosszabadi Községi Horgászegyesület által II.
Vámosszabadi Halfesztivál című projektet támogatja. A pályázat megvalósításához szükséges
megállapodásokat a Horgászegyesülettel megköti, ezek megkötésére a polgármestert felhatalmazza. A
projekt a következő szerint valósulna meg:
Megvalósulás helye: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.; 180 hrsz.
Projekt rövid leírása: egész napos, hagyományteremtő, ecetes- és pácolt-hal étel készítő versennyel
egybekötött rendezvény
A projekt teljes összege:
1.500.000,-Ft
Önrész összege:
700.000,-Ft
Támogatási igény:
800.000,-Ft
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület
ülését 22.30 órakor berekesztette.

Kmf.

Réti Csaba
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Kukorelli Norbert
alpolgármester
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