
 

Előterjesztés 

A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

1. előterjesztés száma: 49/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Humánerőforrások Bizottság 

- Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő úr azzal a kéréssel fordult 

önkormányzatunk felé, hogy támogassuk a Rákóczi Szövetség által Magyarországon is útjára 

indított kisebbségvédelmi aláírásgyűjtő akciót - az Európai Bizottság által 2017. április 3-án 

bejegyzett - „Minority SafePack - Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű 

kezdeményezést, amely az őshonos európai kisebbségek védelméért és érvényesüléséért 

harcol. A kezdeményezés egy mentőcsomag a kisebbségek számára, melynek célja, hogy a 

nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei 

legyenek. 

A kezdeményezéssel akkor foglalkozik érdemben az Európai Bizottság (EB), ha 2018. április 

4-ig összesen több mint egymillió hiteles aláírást sikerül összegyűjteni az Európai Unió 

legalább 7 tagállamában. Az Európai Unió országai által elfogadott közös érték az egymás 

iránti szolidaritás, mely összetartó kapoccsá vált az idők során. Ezt a szolidaritást szeretnénk 

mi is kifejezni határon túli honfitársaink iránt, kiket az elmúlt időszakban több alkalommal is 

méltatlan támadások értek. A határon túli magyarsággal szemben tapasztalható rendszeres 

kisebbségellenes intézkedések és diszkriminatív történések mind-mind megerősítenek 

bennünket abban, hogy szükség van a kisebbségvédelmi európai intézkedési csomagra.  

A határon túli magyarsággal való szolidaritás különösen fontos nekünk bicskeieknek is, 

hiszen városunk aktív kapcsolatban áll több székelyföldi, kárpátaljai településsel és közülük 

hárommal (Tusnádfürdő, Réty, Csap) testvérvárosi kapcsolatot is ápol. 

Annak érdekében, hogy a számunkra, és az Európai Unió számára is fontos értékeket 

megőrizhessük, továbbörökíthessük szükségesnek érzem a fenti kezdeményezéshez való 

csatlakozást, lehetőséget adva ezzel minden honfitársunknak arra, hogy aláírásával 

támogathassa a határon túli magyarságot. 

A kezdeményezés többek között arról is szól, hogy például Romániát és Ukrajnát is 

kényszerítse a kisebbségek jogainak a betartására. Ha összegyűlik az előírt számú - egymillió 

- aláírás, akkor az Európai Uniónak érdemben kell majd foglalkoznia az őshonos kisebbségek 

helyzetével, így a határon túl élő magyarok jogaival is. 



Kérem, hogy álljunk ki a határon túli magyar kisebbségekért, aláírásunkkal támogatva az 

Európai Uniós kisebbségvédelmi kezdeményezést!  

 

Bicske, 2018. február 15. 

 

 

Pálffy Károly 

                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet az 49/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A „Minority SafePack – Egymilliós aláírás az európai sokszínűségért” 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért 

elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez, 

 

2. lehetőséget biztosít arra, hogy minél többen csatlakozhassanak a Minority SafePack – 

Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári 

kezdeményezéshez, ezért Bicske településen az alábbi helyszíneken munkaidőben 

folyamatos lehetőséget biztosít az aláírásra: 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2060 Bicske, Kossuth tér 

20. 

 

Határidő: 2018.04.04. 

Felelős: polgármester 


