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Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról 
 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésének 
támogatására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A közgyűlés megismerte Szita Károly Úr, Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesterének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnökének az Európai 
Bizottság Elnökéhez címzett nyílt levelét és az abban foglaltakkal a határozat 
melléklete szerinti tartalommal egyetért, egyben felhatalmazza elnökét a támogató 
nyilatkozat aláírására. 

2. A Fejér Megyei Közgyűlés fontosnak tartja, hogy felhívja az Európai Bizottság és az 
uniós döntéshozó testületek figyelmét arra, hogy az Európai Unió elhibázott szankciós 
politikája az orosz-ukrán háború elhúzódását, inflációt, gazdasági recessziót 
eredményez egész Európában, kiszolgáltatottá téve annak gazdaságát, végsősoron 
pedig az Európai Unió valamennyi polgárát. 

3. A magyarországi önkormányzatokat és intézményrendszerünket is súlyosan érintik a 
drasztikusan emelkedő energiaárak, mely helyzet kezelését még inkább nehezíti az a 
tény, hogy az Európai Unió visszatartja a felzárkózási és a helyreállítási alapból 
Magyarországot és a magyar polgárokat megillető forrásokat.  

4. A Fejér Megyei Közgyűlés fontosnak tartja, hogy az Európai bizottság a szankciós 
politikai intézkedéseket állítsa le, a helyzet normalizálása érdekében tegyen meg 
mindent a háború minél előbbi befejezését elősegítő döntések meghozatala, és a 
hazánkat, a magyar polgárokat megillető, de ez idáig visszatartott uniós források 
rendelkezésre bocsátása érdekében. 

5. A Fejér Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy forduljon levélben a Fejér megyében 
található települési önkormányzatok felé, kérve hogy csatlakozzanak a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége Elnökének kezdeményezéséhez, elősegítve ezzel hogy az 
Európai Unió döntéshozó szervei mihamarabb lássák be, hogy az Oroszországgal 
szemben bevezetett embargós célok nemcsak hogy nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, hanem nem kívánatos hatásként jelentős gazdasági terhet ró az Európai 
Unió tagállamai, valamint összes állampolgára, így a magyar emberek számára is.  
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