
Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesterétől 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. Tel.: 56/333-294. 

 

 

Előterjesztés 

 

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában 

 

(előterjesztés szóban) 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2012.(IV.05.) önkormányzati határozata 

 

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában 

 

A képviselő-testület elfogadja az alábbi nyilatkozatot: 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilatkozata az Európai 

Parlament Magyarországot elítélő határozata tárgyában 

 

Mi, Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgyis, mint a kétpói választott 

helyi képviselői, és úgyis, mint magyar emberek 

 

- Büszkén vallva magunkat az 1116 éves Magyarország, a …..éves Kétpó és az 55 éves Európai 

Unió polgárainak, 

 

- Büszkén vallva magunkat a több ezer eves Magyar kultúra, a szintén több ezer eves zsidó-

keresztény kultúra, továbbá a több évszázados európai értékek örökösének és tovább 

éltetőjének, 

 

- Büszkén hirdetve, hogy 1568-ban – négy évvel a franciaországi protestánsok szent-bertalan 

éjszakai lemészárlása előtt – az akkor Magyarország részét képező Erdélyben, Torda 

városában az országgyűlés – Európában elsőként – törvénybe iktatta a vallásszabadságot, 

 

- Zsigereinkben hordva különböző idegen hatalmak általi, több évszázados megszállt létünk 

tapasztalatait, 

 

- Értesülvén az Európai Parlament P7_TA-PROV(2012)0053 számú, a jelenlévő képviselők 

50,23%-os többsége által 2012. február 16-án meghozott “a közelmúltbeli magyarországi 

politikai fejleményekről” címet viselő határozatáról, 

 

- Aggódva és egyben kiállva Magyarország szuverenitásáért és a Magyar nemzet 

önrendelkezési jogáért, 

 

- Kiállva a demokrácia, a jogállamiság, a népek önrendelkezési joga és az alapvető 

szabadságjogok mellett, 



 

az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Kinyilvánítjuk, hogy büszkék vagyunk Magyarország alaptörvényére, amelyet a Magyar 

Országgyűlés által elfogadott formájában, díszkötésben elhelyezünk az önkormányzat 

dísztermében. 

Kinyilvánítjuk, hogy fájó történelmi emlékeket ébreszt bennünk az, amikor egy külföldi állam 

fővárosában kívánják meghatározni a magyarországi jogszabályok tartalmát. 

Visszautasítjuk, hogy bennünket, magyarokat, olyanként állítsanak be, mint akik a 

demokratikus alapértékeket, a jogállamiságot és az alapvető szabadságjogokat nem tartják 

tiszteletben, helyette egy diktatórikus, intoleráns, az európai értékekkel szemben álló országot 

építenek.  

Elítéljük az Európai Parlament és az Európai Bizottság azon magatartását, amely közvetlenül, 

direkt módon kíván beleszólni a magyarországi jogalkotás folyamatába, beleszólni abba, hogy 

hogyan és milyen szabályok szerint éljünk, rendezzünk be az életünket mi, magyar emberek. 

Elítéljük az Európai Parlament fenti határozatát, mint olyat, ami ellentétes a demokráciával, a 

népek önrendelkezési jogával, valamint a tagállamok függetlenségével, mint alapvető európai és 

európai uniós értékekkel. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kétpó, 2012. április 2. 

 

 

 

         Boldog István 

         polgármester 

 

 

 

 

 


