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Meghívott: ------

Tisztelt Képviselő testület!  

Magyarország tizenkét éve tagja az Európai Uniónak, egy olyan közösségnek, amely
létrejötte óta békét és gazdasági fejlődést hozott a térségnek. Megnyíltak előttünk 
Európa kapui, a magyarok tanulhatnak, munkát vállalhatnak Európában. Óriási
eredménynek tartjuk, hogy az ország állampolgárai vízum és útlevél nélkül
léphetnek a schengeni közösséghez csatlakozott államok területére.

Országos szinten több ezermilliárd forintnyi támogatás érkezett hazánkba az elmúlt
több mint egy évtized alatt, amelyből iskolák és kórházak újultak meg és több tízezer 
munkahelyteremtő beruházás jött létre. A csatlakozást követő tapolcai 
városvezetőknek és képviselőtestületeknek köszönhetően városunk is egyik nagy 
nyertese az uniós csatlakozásnak. Az onnan elnyert források felhasználása nélkül ma
Tapolca lényegesen szegényebb lenne.

A Magyarországon ma megvalósuló beruházások és fejlesztések több mint kilencven
százalékát az Európai Unió fizeti, hozzájárulva ezzel Magyarország hosszú távú
fejlődéséhez, gazdasági növekedéséhez.  

Európa nemcsak pénzt és fejlődést jelent a magyarok és a tapolcaiak számára, hanem 
a szabadság értékrendjén alapuló politikai közösséget is, amihez évszázadok óta
tartozni akarunk. Magyarországot továbbra is az Európai Unió és a NATO tagjaként
szeretnénk megőrizni, annak a nyugati szövetségnek a részeként, ahová a 
rendszerváltáskor igyekeztünk. Európa és annak politikai, gazdasági egysége csakis
a nemzetállamokra építve tud erős és egységes maradni.  

Napjainkban különösen fontosnak tartom megerősíteni elkötelezettségünket az 
Európai Unió és Magyarország uniós tagsága mellett, összhangban a magyarok
túlnyomó többségének akaratával.



Fentiek alapján javasolom, hogy a képviselő-testület határozatban:  

1. nyilvánítsa ki, hogy elkötelezett Magyarország európai uniós tagsága mellett,

2. kérje fel Dobó Zoltán polgármestert, hogy ezt képviselje önkormányzatokkal,

a kormánnyal, nemzetközi szereplőkkel való tárgyalásai és nyilvános 

szereplései során;

3. nyilvánítsa ki, hogy saját munkája során is fontos szempontnak tekinti az

uniós tagság melletti kiállást.

Bízom benne, hogy e mediterrán hangulatot árasztó Tapolca városának
polgármestere és a képviselő-testülete támogatja kezdeményezésemet.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy Magyarország
európai uniós tagsága mellett elkötelezett, ezt
saját munkája során is fontos szempontnak
tekinti.

Felkéri a polgármestert, hogy ezen
elkötelezettséget az önkormányzatokkal, a
kormánnyal, nemzetközi szereplőkkel való 
tárgyalásai és nyilvános szereplései során
képviselje.

Tapolca, 2016. szeptember 14.

Buzás Gyula
   képviselő 


