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Soros Györggyel szembeni ellenkampányról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 23-án –kedd– de.
08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Karácsony Gyula
Kolozsvári Imre Zsigmond
Tóth Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Juhász Péter

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés Soros Györggyel szembeni ellenkampányról
2. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Soros Györggyel szembeni ellenkampányról
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Soros Györggyel szembeni ellenkampányról
Béres Barnabás polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megkapták.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr megkereste az önkormányzatot, hogy
támogassák a Soros Györggyel szembeni ellenkampányt. Javasolja, hogy támogassák a
felhívást.
Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.

2

Fábián Béla alpolgármester: Támogatja az ellenkampányt.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed
században aktív civil élet alakult ki a községben, és az éppen hivatalban lévő polgármester és
képviselő-testületi többség pártállásától függetlenül mindig élvezte az Önkormányzat
támogatását. A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket,
az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek
tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó
vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját. A
Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az általa
korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar
nyitni a magyar községekben, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy
felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Toldra is rendkívül
veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. A Toldiak maguk döntik el az
ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a Képviselő-testület –
képviselve a Toldon élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Toldon sem bevándorlás szervező irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok
utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési
kvóta végrehajtását.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2018. január 23.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2018. (I. 23.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed
században aktív civil élet alakult ki a községben, és az éppen hivatalban lévő
polgármester és képviselő-testületi többség pártállásától függetlenül mindig élvezte az
Önkormányzat támogatását. A Képviselő-testület az élet számos területén
tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az
ezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy
Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat és
rájuk kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját. A Képviselő-testület tiltakozik az
ellen, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett
terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar
községekben, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse
vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Toldra is rendkívül
veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. A Toldiak maguk
döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a
Képviselő-testület – képviselve a Toldon élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván
Toldon sem bevándorlás - szervező irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza,
hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és a
kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
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Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2018. január 23.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Juhász Péter
aljegyző
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