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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület februári ülésérõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 11. napján du. 15 órakor tartotta soros ülését.
Az ülés 1.) napirendje keretében véleményezte a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett intézmények (Szent László Általános Iskola, Csanyteleki Óvoda, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) 2011.
évi költségvetési előirányzatait és döntött annak önkormányzati költségvetésből való pénzügyi kiegészítő támogatás összegéről.
2.) napirendje keretében meghatározta az önkormányzati
lakások és garázsok (Csanytelek, Radnóti u. 2. és Radnóti u.
7.) 5 százalékkal megemelt 2011. évi bérleti díjtételeiről
3.) napirendje keretében meghatározta Csanytelek Község Önkormányzati Hivatala által alaptevékenysége keretében ellátott egyéb szolgáltatási (fénymásolás, fax szolgáltatás, fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, havi kiadvány (Csanyi
Hírmondó) megjelentetése, reklámfelület biztosítás és reklámtevékenységek 2011. évi díjtételei összegét.
4.) napirendje keretében döntött az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
közmeghallgatás elé terjesztéséről.
5.) napirendje keretében meghatározta az önkormányzat
képviselő-testülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező 2011.
évi célkitűzéseket.
6.) napirendje keretében elfogadta a Csongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Terve elkészítésének árajánlatát,
amely az önkormányzat idei költségvetését 400.000,Ft+ÁFA összeggel terheli meg.
7.) napirendje keretében véleményezte a Dr. Szarka Ödön
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása Csongrádi Kistérség Központi Orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testület, egyetértett az eddigi központi orvosi ügyelet Semmelweis terv szerinti átszervezésével.
8.) napirendje keretében egyetértett a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával.

9.) napirendje keretében a fogorvosi alapellátásra kötött
szerződés közös megegyezéssel való felbontását tárgyalta.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 11. napján du. 17 órakor a Község Választópolgárai számára közmeghallgatást tartott a Faluházban.
A közmeghallgatás napirendje keretében megalkotta az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, 342.897.000,- Ft bevétellel és kiadással, forráshiány nélkül, könyvvizsgáló által auditáltan.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 25. napján du. 14 órakor tartotta rendkívüli
ülését.
Az ülés 1.) napirendje keretében megalkotta Csanytelek
Község Önkormányzata illetékességi területén belül, annak
hivatali helyiségén és a hivatali munkaidőn kívül kötendő
házasságkötési eljárásért fizetendő térítési díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló önkormányzati rendeletét, melynek értelmében 2011. március 1-jétől a Faluház és a tornaterem pénteken du. 14-17 óráig és szombaton de. 9 órától du.
18 óráig vehető igénybe 10.000,- Ft közreműködői díj megfizetése esetén. A rendelet függeléke tartalmazza a többletszolgáltatás megrendelésére szolgáló formanyomtatványt.
Fontos megjegyeznem, hogy a hivatalban az anyakönyvvezető és a házasságkötő terem munkaidő alatt és munkaidőn
túl pénteken 14 órától 17 óráig, illetve szombaton 9 órától
18 óráig továbbra is díjmentesen áll rendelkezésre a házasulandó felek számára.
2.) napirendje keretében elfogadta a képviselő-testület
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, melynek módosítása a vonatkozó központi jogszabályok változása okán
vált szükségessé.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.közadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is elérhető.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
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Óvodabál Csanyteleken
Január végén rendeztük meg a már évek óta hagyománnyá vált óvodabálunkat, amely ismét – mint minden
évben – tartogatott meglepetéseket a kedves vendégeknek.
A nagycsoportosaink tánccal léptek fel, mely során az igen
pörgős spanyol hangulatot varázsolták a közönség elé. A
finom vacsora után a szülőkből és az óvoda dolgozóiból
verbuválódott alkalmi tánccsoport mutatta be tehetségét a
közönség nem kis derültségére. Vendégeink megismerkedhettek a matrózok és Sandokan vezetésével a kalózok nem
könnyű életével. A jó hangulatról Antal Adrián zenekara és
Szigeti Szabolcs dj gondoskodott. Ezúton is köszönjük
támogatóinknak, hogy hozzájárultak a bál sikerességéhez,
hiszen a bevételt óvodás gyermekeink mindennapjainak
szebbétételére fordítjuk.
Támogatóink:
Domokos István, özv. Nagy Mátyásné,
Márton János és családja, Szabó Attila és családja,
Kovács Richárd és családja, Enyingi István és családja,
László Béla és családja, Borsos József és családja,
Gyöngyi Zoltán és Berényi Boglárka, Vass Ilona és családja,
Lekrinszki Attila és családja, Lénárt Tibor és családja,
Köröstorok Coop Zrt. Csongrád, Urbán István és családja,
Jéga Ferencné és családja, Borda Máté és családja,
Arany Gábor és családja, Lakatos János és családja,
Korom Zsolt és családja, Koncz Béla és családja,
Kozma Jánosné – Kozma ABC, Kálmán Nikolett és családja,
Jaksa Zoltán és családja, Antal Adrián és zenekara,
Naphegyi Anikó, Korom Mihály és családja,
Deák Orsolya és családja, Zsótér Sándorné és családja,
Nagy Gábor és családja, Laczkó Róbert és családja,
Horváth Mihály, Nagyváradi Szilvia és családja,
Tolnai Attila és családja, Papp Gyöngyi,

Óvodai beíratás
a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Tagintézményeiben

Időpont:
2011. március 28. (hétfő), március 29. (kedd) 8-16 óráig
Helye: Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
(6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.),
Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda
(6646 Tömörkény, Óvoda u. 1.),
Felgyői Napközi Otthonos Óvoda
(6645 Felgyő, Templom u.1.).
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2011. december 31-ig
töltik be 3. életévüket.
Nyilvántartásba vétel miatt azokat a gyermekeket is előjegyzésbe vesszük, akik 2012. május 31-ig lesznek 3 évesek.

Sörös Márton és családja, Pigniczki Péter és családja,
Mihály Dániel és családja, Fülöp Kornél és családja,
Gémes János és családja, Vida Tibor és családja,
Kovács Gábor és családja, Jáksó Elvira és családja,
Tajti Andrea és családja, Kósa Mihály és családja,
Szabó Ferenc és családja, Gémes János és családja,
Gémes Péter és családja, Forgó János és családja,
Tápai Lajos és családja, Bánfi Tibor és családja,
Vida János és családja, Bernát – Lakatos Kft.,
Ábel Péter és családja, Forgó Henrik és családja,
Kristóf Mihály és családja, Csatlós Bianka és családja,
Murár Ferenc és családja, Patai Renáta és családja,
Sebők Imre és családja, ifj. Lekrinszki Attila és családja,
Koncz Zoltán és családja, Mátyás Lajos és családja,
Körmendi József és családja, Kátai Zsolt és családja,
Magyar József és családja, Túri Illés és családja,
Milák Romulus és családja, Papp Ferenc és családja,
Páldi József és családja, Bali Zoltán és családja,
Torma Gábor és családja, Kádár Tünde és családja,
Dr. Lamper László, Márton Erzsébet,
Brutyó Mónika és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület,
Balogh Ágnes (Csanyteleki Pékség), Kébsz Kft.,
Sebők Ferenc, Gyöngyi Zsolt,
Mészáros Dezső, RC Sankt Pölten ROTARY CLUB,
Szeged Szent-Györgyi Albert ROTARY CLUB.
Köszönjük minden falubelinek, aki az elmúlt években
elhasznált fóliájával támogatta óvodánkat. Aki teheti, kérjük, őrizze meg, mert tavasszal újból szervezünk
fóliagyűjtést. (Az összekötött, aránylag tiszta fóliát veszik
át tőlünk.)
Márton Erzsébet tag-óvodavezető
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXV. törvény 24. § (3)-(4) bekezdés
szerint: A gyermek attól az évtől, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától köteles óvodai nevelésben részt venni. A (3) bekezdésben meghatározottak alapján a
gyermek napi 4 órát köteles részt venni az óvodai nevelésben.
Szükséges iratok:
– a szülő személyi igazolványa,
– gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– orvosi igazolás (óvodaérettségről).
Kérem, a beiratkozáskor szíveskedjék a gyermekét is magával hozni!
Minden leendő óvodást szeretettel várunk beiratkozni, és
játszani délelőtt 11-12-ig, és délután 16-17 óráig, bármelyik
tagintézményben.
Márton Erzsébet
igazgató

Önkéntes Fiatalok Napja
Tisztelt Képviselő-testületi tagok, tisztelt Polgármester
Asszony/Úr!
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű programot
Magyarországon ebben az évben április 16-án immáron hatodik alkalommal rendezik meg a NOKIA támogatásával. A tavalyi évben mintegy 17 ezer fiatal csatlakozott a kezdemé-

nyezéshez közel 200 településen. Célunk az idei évben is,
hogy a sokszínű és értékes helyi programokon keresztül minél több fiatalt motiváljunk közösségi önkéntes tevékenységekben való részvételre, valamint, hogy ezzel ráirányítsuk a
társadalom és a döntéshozók figyelmét a fiatalok által végzett
közösségi önkéntes tevékenység fontosságára.
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Ehhez nyújt tökéletes keretet az Önkéntes Fiatalok Világnapja nemzetközi kezdeményezése, méhnek keretében több
millió fiatal végez közösségi önkéntes tevékenységet a világ
számos országában, ezzel nemzetközi szinten is felhíva a figyelmet a fiatalok által végzett önkéntes tevékenység fontosságára. Az idei év különösen fontos, hiszen most zajlik
az Európai Önkéntesség Éve, így kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, és annak jelentősége.
A tevékenységek széles palettájáról válogathatnak a fiatalok a hazai és nemzetközi példák alapján: játszótér felújítás
vagy építés, szelektív hulladékgyűjtés, virágültetés, faluszépítés, erdőtakarítás, gyermekotthon látogatás, idősgondozás, ruhagyűjtés, ételosztás, játszóház beteg gyerekeknek, programok fogyatékkal élőkkel, vagy bármi olyan önkéntes közösségi tevékenység, amely a helyi közösség hasznára válik, azt gyarapítja.
Az alábbiakban szeretnénk a segítségüket kérni:
• Kérjük, tájékoztassák programunkról munkatársaikat, a
képviselőtestület tagjait!
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• Tegyék lehetővé a mellékelt plakát jól látható helyen
történő kihelyezését!
• Amennyiben tudomást szereznek arról, hogy az Önök
településén fiatalok bekapcsolódnak a programba, a lehetőségekhez mérten támogassák őket!
Az eseményt a Demokratikus ifjúságért Alapítvány koordinálja, a program-koordinátor Juszt Anita (további információ e-mail: kozodnap@gmail.com, telefon: +36 30 630
0942, honlap: www.kozod.hu).
Előre is köszönjük támogatásukat és segítségüket, amelylyel programunk sikeréhez hozzájárulnak. Bízunk benne,
hogy együttműködésünk sikeres lesz és a következő években is programunk résztvevői között tudhatjuk az Önök településén élő fiatalokat. Ha felkeltettük érdeklődésüket,
kérjük lépjenek velünk kapcsolatba!

Budapest, 2011. február 20.
Tisztelettel: Hámori Zoltán sk
ügyvezető igazgató

További együttmûködési lehetõségek
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja kezdeményezés mellett az alábbi területeken ajánl további együttműködési lehetőséget:
Civil szervezetek számára:
• civil ügyek és szervezetek kommunikációja,
• közösségfejlesztés,
• pályázati előkészítés,
• non-profit projektmenedzsment,
• kapacitásfejlesztés és szervezetfejlesztés,
• ifjúsági tehetségkutatás,
• rendezvény-szervezés,
• nemzetközi projektek kidolgozása, partnerkeresés,
• vállalati szponzoráció, együttműködések, CSR.
Oktatási intézmények számára:
• akkreditált pedagógus továbbképzések a vállalkozói,
munkavállalói kompetenciafejlesztés, és a vitakultúra
fejlesztése területén,
• iskolai közösségi szolgálati programok előkészítése,
mentorálása,
• diákönkormányzati kapacitásfejlesztés képzésekkel,
projektekkel
• disputa programok, klubok szervezése
Önkormányzatok számára:
• önkormányzatok ifjúsági koncepciójának kidolgozása,

• ifjúsági és/vagy civil referensek szakmai továbbképzése,
• partnerségek kialakítása, koordinálása.
Szervezetünk, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
(DIA) néven működik az ifjúságfejlesztés területén, és ezen
idő alatt a tevékenységek igen széles skáláját valósította
meg. Elsődlegesen a 14–30 éves korosztály demokratikus
készségfejlesztését tekintjük feladatunknak, de ehhez számos olyan egyéb fejlesztés is társul, amelyben komoly eredményeket értünk el.
Országos hálózatunknak köszönhetően az ország több,
mint 300 településén dolgozunk, együttműködünk több tucat civil szervezettel, települési önkormányzattal, több száz
általános és középiskolával, valamint felsőoktatási intézményekkel. Együttműködünk a Közoktatási Államtitkársággal, az Országos Közoktatási és Fejlesztési Intézettel és számos szakmai szervezettel. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően számos nemzetközi ifjúsági
együttműködésben veszünk részt.
További információ: hamori.zoltan@i-dia.org, www.idia.org
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 1111 Bp. Bercsényi
utca 8.

NÕNAPI ÜNNEPSÉG MÁRCIUS 12-ÉN
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március 12-én 12 órakor
zenés, műsoros Nőnapi ünnepséget tart az iskola tornatermében.
Műsor után ebéd, tánc, tombola!
Várjuk tagjaink és a hozzátartozók jelentkezését március 7-ig.
Jelentkezés: Bali Gáborné Juliskánál (Csanytelek, Széchenyi u. 3.)
Március 1-jén, 14 órától csoportgyűlés lesz, a napirend:
aktuális tudnivalók ismertetése, tagdíjak befizetése, kötetlen beszélgetés.
Bakony Zoltánné csoporttitkár
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
2011. február
Anyagi helyzetük, tájékozottságuk, technikai ismeFebruár 22 .– a bûncselekmények zatává.
reteik behatárolják a maguk vagy ingatlanuk, értéktárgyaik
védelmében alkalmazható eszközök körét.
áldozatainak napja
A legnagyobb óvatosság, odafigyelés ellenére bárki válhat áldozattá, valamennyi veszélyhelyzetre, bajra képtelenség felkészülni. A bűncselekmény áldozatává vált, testi, lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást vagy vagyoni kárt
szenvedett emberek segítését, érdekképviseletét sokáig
egyetlen szervezet vállalta fel, az utóbbi években azonban
ezen a téren is sok változás történt.
Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a
bűnözés okozta káros hatások csökkentése, és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi és
anyagi sérelmeinek enyhítése. Az államnak kifejezésre kell
juttatnia, hogy a társadalom, a közösség szolidáris az áldozatokkal. Ehhez kapcsolódva február 22-én minden évben
megrendezik az Áldozatok Napját. Azért pont ekkor, mert
az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, s e nap azóta a bűncselekmények áldozatainak napja. Magyarországon a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület javaslatára 1993 óta tartják
meg.
Érdemes tudni, hogy a különböző társadalmi szerepek, az
életstílus, az életkor és különböző egyéb tényezők érvényesülésének megfelelően az áldozattá válás kockázata változó, mindenképpen meghatározó szerepe van azonban a
családi környezetnek, az ismeretségi -baráti körnek, az otthonon kívül eltöltött időnek.
2010-ben Csongrád megyében a sértett természetes személyek száma 9661 fő volt, ami a bűncselekményszám alakulásával összefüggésben 2009. évhez viszonyítva 28 százalékos emelkedést mutat. A sértettek 58 százaléka férfi, 42
százaléka nő. A nők ellen leggyakrabban vagyon és személy
elleni bűncselekményeket követnek el. Utóbbiak nagyrészt
családon belül történnek, az elkövető pedig főként a jelenlegi vagy a volt férj, élettárs illetve partner. A zaklatások
sértettjei elsősorban szintén a nők közül kerülnek ki.
A sértettek 2 százaléka gyermek, 5 százaléka fiatalkorú
(utóbbi esetben 50 százalékos emelkedést regisztráltunk).
Általánosan elmondható, hogy az elkövetővel szemben fizikailag, illetve pszichikailag kiszolgáltatott helyzetben vannak, ehhez társulhat az életkorból adódó könnyelműség, figyelmetlenség. Értékeik iránt nem mindig éreznek felelősséget, azokat többszöri figyelmeztetés ellenére is őrizetlenül
hagyják, ismeretlen személyekben túlzottan megbíznak.
Sajnos ők is viszonylag gyakran válnak családon belüli erőszak áldozatává (testi sértés, tartás elmulasztása, kiskorú
veszélyeztetése).
Az időskorú sértettek aránya 17 százalék. Az áldozatok
főként vagyon elleni bűncselekmények (trükkös, besurranásos, illetve alkalmi lopás, csalás) szenvedő alanyai. Gyakori probléma, hogy feltétel nélkül megbíznak másokban,
könnyű tévedésbe ejteni őket, könnyen válnak csalók áldo-

Összességében megállapítható, hogy az állampolgárok a
legtöbb esetben vagyon elleni deliktumok sértettjei, amihez
az is hozzájárul, hogy a rendszeres propagandatevékenység
ellenére még mindig nem fordítanak kellő figyelmet egymásra (a környezet közömbössége), saját értékeik megóvására, a szakemberek ezzel kapcsolatos tanácsaira. Különösen jellemző a figyelmetlenség, nemtörődömség az alkalmi,
illetve zseblopások (kerékpár, telefon, készpénz, iratok,
bankkártya...) esetében.
Az alkalmi lopásoknál a sértett értékei leggyakrabban nyitva hagyott gépjárműből, iskolai vagy kórházi szekrényből,
őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból tűntek el.
A lakásbetörések tekintetében kiemelten veszélyeztetettek a gyenge mechanikai védelemmel ellátott tömblakások,
alagsori tárolók, valamint a hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák. A tanyavilágban gyakran a vagyonvédelmi
eszközök hiánya, illetve a földeken őrizetlenül hagyott értékek (öntözőberendezések, mezőgazdasági gépek, termények...) miatt váltak a tulajdonosok bűncselekmény áldozatává.
A bűncselekmények között mindenképpen meg kell említeni a hozzátartozók közötti erőszakos cselekményeket is.
Bár egyes felmérések szerint minden 4. családban rendszeresen előfordulnak családon belüli erőszak jelenségkörébe
tartozó jogsértések (főleg nők és gyermekek bántalmazása),
ezeknél az eseteknél még mindig igen magas a látencia. Illetékességi területünkön a vizsgált időszakban 508 a tárgykörbe tartozó családon belüli bűncselekmény került regisztrálásra. Leggyakrabban testi sértés, zaklatás, garázdaság,
kiskorú veszélyeztetése, tartás elmulasztása és magánlaksértés fordult elő. Szerencsére egyre többen felismerik, hogy
a családon belüli erőszak, a bántalmazás nem természetes,
és nem csupán magánügy. A 2009. október l-jétől bevezetett
távoltartás intézménye új körülményeket és feltételeket teremtett a hozzátartozók közötti erőszak esetében az agreszszor eltávolítására.
A rendőrség (107, központi segélyhívó 112) mellett ezek nél az esteknél sokat segíthetnek a különböző egyesületek,
alapítványok, ingyenes segélyvonalak munkatársai is:
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat:
06-80/20-55-20 (0-24 óráig) -ingyenesen hívható a családon
belüli erőszak következtében beállt válság azonnali kezelésére.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató
Központ Családok Átmeneti Otthona: 06-62/475-809 (0-24óráig), cím: 6710 Szeged - Szentmihály, Kapisztrán u.60. Regionális ellátó központ akut krízishelyzetben lévő egyedülálló nők, anyák és gyermekek számára.
NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület
(www.nane.hu): 06-80/205-520 (este 6 és 10 óra között)
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– ingyenesen hívható segélyvonal bántalmazott nők és gyerekek részére.
ESZTER Alapítvány (www.eszteralapitvany.hu): 061/466-9872 - segítségnyújtás szexuális bántalmazás, erőszak esetén.
Kék Vonal gyermek és ifjúsági telefonszolgálat
(www.kek-vonal.hu): 116-111 - az ország bármely részéről
előtag és körzetszám nélkül 0-24 óráig hívható.
***
2005-ben az Országgyűlés elfogadta az áldozatsegítésről és
az állami kárenyhítésről szóló törvényt, majd európai uniós
ajánlásra létrejött az Igazságügyi Hivatal áldozatsegítő szolgálata, melynek a fővárosban és minden megyeszékhelyen –
így Szegeden is – működik szervezeti egysége. Ezek a bűncselekmények áldozatai számára tudnak segítséget nyújtani.
Bűncselekmény áldozata a bűncselekmény közvetlen sértettje, és az a személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény
közvetlen következtében szenvedett sérelmet. Sérelem a testi
vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) és az a vagyoni kár,
amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.
A törvény rendelkezése értelmében az előállt helyzetben
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felmerülő nehézségek megoldásához ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatást kell kapnia az áldozati státusztól függetlenül minden ügyfélnek, emellett bűncselekmény bekövetkezte
esetén az áldozatok megfelelő feltételek mellett különféle
szolgáltatásokat vehetnek igénybe: érdekérvényesítés; jogi segítségnyújtás; azonnali pénzügyi segély; szándékos, személy
elleni erőszakos bűncselekmény áldozatának biztosítható állami kárenyhítés. (1. sz. melléklet)
Áldozatsegítő támogatást bármelyik szolgálatnál, megyénkben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatánál lehet igényelni, melynek elérhetőségei: H 6720
Szeged Tisza Lajos krt. 2.-4. 8 62/549-190 S (automata):
62/549-194.
A kérelmi formanyomtatványt bármelyik szolgálat – igény
esetén akár postai vagy elektronikus úton is – biztosítja, vagy
letölthető a www.kih.gov.hu honlapról. A honlapon valamennyi szolgálat elérhetősége és a támogatásokkal kapcsolatos alapvető információk is megtalálhatók.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, központi segélyhívó: 112,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz., Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: barka@csongrad.police.hu

2011. évi TÁJÉKOZTATÓ
a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl
1. sz. melléklet
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény értelmében a
fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok
áldozatsegítési feladatot ellátó szervezeti egységei – a tájékoztatás szolgáltatás kivételével – a bűncselekmények áldozatai számára tudnak segítséget nyújtani. Az áldozatsegítési feladatellátás a hatósági munkán túl kapcsolattartást jelent a térség minden olyan állami, önkormányzati és civil
szervezetével, amely tudomással bírhat bűncselekmény áldozatáról, vagy közreműködhet az áldozat segítésében.
Bűncselekmény áldozata (továbbiakban: áldozat) a bűncselekmény közvetlen sértettje, és az a személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében
szenvedett sérelmet. Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) és az a vagyoni kár,
amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.
A törvény értelmében segítséget kaphat magyar állampolgár, az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára, az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban
jogszerűen tartózkodó állampolgára, a Magyar Köztársaság
területén jogszerűen tartózkodó hontalan személy, az em-

berkereskedelem áldozata, illetve az, aki az állampolgársága szerinti államnak a Magyar Köztársasággal kötött nemzetközi megállapodása vagy viszonosság alapján erre jogosult. Áldozatsegítő szolgáltatásra jogosult a Magyarországon életvitelszerűen élő magyar állampolgár is, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, és ezt megfelelő
módon igazolja. Állami kárenyhítésre az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó
állampolgára csak akkor jogosult, ha az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű
tartózkodási hellyel rendelkezik. Állami kárenyhítésben részesíthető az áldozat akkor is, ha Magyarországon tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik.
Tájékoztatás
A törvény rendelkezése értelmében az előállt helyzetben
felmerülő nehézségek megoldásához ingyenes, gyors és
szakszerű tájékoztatást kell kapnia az áldozati státusztól
függetlenül minden ügyfélnek.
Az áldozatnak nyújtott felvilágosításnak ki kell terjednie
a büntetőeljárásbeli jogokra és kötelezettségekre, az áldozatsegítési támogatásokra, az igénybevétel feltételeire és az
igénylés módjára, az áldozatsegítésben közreműködő
egyéb szervezetek elérhetőségére, továbbá emberkereske-
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delem áldozata esetén az ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolás és tartózkodási engedély igénylésével kapcsolatos
információkra.
Bármilyen bűncselekmény bekövetkezte esetén az áldozatnak biztosítható szolgáltatások
1. Az áldozat az általános tájékoztatáson túl segítséget
igényelhet az érdekeinek érvényesítésecéljából is, melynek
keretében személyre szabott felvilágosítást kap az alapvető
jogairól, az őt megilletőegészségügyi, biztosítási és szociális
ellátásokról.
Ha az áldozat ügyének további intézése ügyvédi (jogi segítségnyújtói) közreműködést kíván, az áldozatsegítési feladat ellátója köteles őt a jogi segítségnyújtási szakfeladatokat ellátó szervezethez irányítani, és ezzel összefüggésben
az áldozati státusát igazoló kérelmét elbírálni. A jogi segítségnyújtás iránti kérelem elbírálásakor vizsgálatra kerülnek
az áldozat jövedelmi viszonyai: a szolgáltatásban az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 2011ben nem haladja meg a 171.828 Ft-ot, illetve az is, aki a jogi
segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben felso rolt ellátások valamelyikében részesül, vagy az ott megha tározott feltételeknek megfelel.
2. Az áldozatnak a bűncselekmény következtében azon nali pénzügyi segélyre lehet szüksége ahhoz, hogy legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer stb.). Az áldozatsegítő hatóság az
azonnali pénzügyi segély kérdésében méltányossági dön téssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem
a bűncselekmény következtében kialakult helyzetmérlegelésén alapul. A 2011-ben kifizethető azonnali pénzügyi segély összege legfeljebb 85.914 Ft lehet.
A kizárólag szándékos, személy elleni erőszakos bűncse lekmény áldozatának biztosítható állami kárenyhítés
Kárenyhítésre a bűncselekmény közvetlen fizikai sértettje
akkor jogosult, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott. Jogosult továbbá a
hozzátartozó, eltartott, illetve az a személy is, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott. A támogatás megállapíthatóságának feltétele a rászorultság, melyet a jövedelmi viszonyok határoznak meg. Rászorulónak
tekintendő az áldozat, ha családjában az egy főre jutó jövedelem 2011-ben nem haladja meg a 171.828 Ft-ot, illetve az
is, aki a törvényben felsorolt szociális ellátások valamelyik ében részesül.
Az egyösszegű kárenyhítés a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kár – teljes vagy részbeni – megtérítését
célozza, mértéke a tényleges kárral arányos, de 2011-ben
legfeljebb maximum 1.288.710 Ft lehet. Járadék típusú kárenyhítés a sértett 6 hónapot meghaladó keresőképtelenség
esetén legfeljebb 3 évig adható, de folyósítása megszűnik,
ha az áldozat időközben más forrásból jogosulttá válik
rendszeres pénzbeli ellátásra. A havi járadék maximális
összege 2011-ben 85.914 Ft lehet. Az egyösszegben vagy já-
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radékban nyújtható állami kárenyhítés nem fájdalomdíj,
nem jár automatikusan, illetve ha a bűncselekménnyel okozott kár később bármilyen forrásból megtérül, akkor előlegnek tekintendő, és visszafizetendő.
Az áldozatsegítő eljárásokhoz kapcsolódó alapvető információk
Az áldozatsegítő támogatások igénybevétele önkéntességen és a hatósággal való együttműködésen alapul. Az azon nali pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány ki töltésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani. (A
kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.) A kérelemhez szükség esetén a szociális rászorultságot igazoló
dokumentumokat is mellékelni kell.
Az érdekérvényesítés elősegítése áldozatsegítő szolgálta tás – ide értve a hatósági eljárásokban felhasználható áldozati státuszt igazoló hatósági bizonyítványt is – formai
megkötés nélkül kérhető. Az áldozatsegítési támogatási kérelmekhez csatolni lehet az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által kiállított, a büntetőeljárás
adatairól szóló igazolást. Az igazolás hiányában az iratot az
áldozatsegítő hatóság hivatalból köteles beszerezni.
Azonnali pénzügyi segélyt a bűncselekményt követő 5
napon belül lehet igényelni.
Érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelmet határidő
nélkül lehet előterjeszteni.
Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése utáni
3 hónapon belül lehet folyamodni.
(A törvényben felsorolt kivételes esetekben ez az idő
hosszabb is lehet.) Az állami kárenyhítésre vonatkozó érdemi döntést a Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata hozza meg. Annak érdekében, hogy az áldozatok a
szolgáltatásokat jövedelmi helyzetüktől függetlenül, minél
szélesebb körben vehessék igénybe, a törvényben meghatá rozott közigazgatási hatósági eljárások illeték- és díjmente sek.
Hol és milyen módon lehet az áldozatsegítő támogatásokat igényelni, illetve azokról információt kérni?
Áldozatsegítő támogatást bármelyik szolgálatnál, Csong rád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igaz ságügyi Szolgálatánál lehet igényelni, melynek elérhetőségei: H 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 2.-4. 9 62/549-190 (automata): 62/549-194.
A kérelmi formanyomtatványt bármelyik szolgálat –
igény esetén akár postai vagy elektronikus úton is – biztosítja, vagy letölthető a www.kih.qov.hu honlapról. A honlapon valamennyi szolgálat elérhetősége és a támogatásokkal kapcsolatos alapvető információk is megtalálhatók.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 9-13 h, kedd: 13-16 h,
szerda: 13-18 h, csütörtök: 9-13 h.
Telefonon történő információnyújtás: teljes munkaidőben. (Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16 h-ig, szerda: 8-18 h-ig,
péntek: 8-14 h-ig.)

Az .A.S.A. Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2011. március 23. (szerda) napon tart ügyfélfogadást
de. 9.00-11.00 óra között.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

Citromos
süti

Hozzávalók:
25 dkg liszt,
15 dkg cukor,
15 dkg margarin,
4 tojás,
1 citrom leve és reszelt héja,
1-1 zacskó vaníliacukor és sütőpor,
Elkészítés:
Különválasztom a tojásokat. A fehérjét kemény habbá verem és félreteszem, a sárgáját a
cukorral jól kikeverem, belereszelem a citrom
héját és belefacsarom a levét. A margarint megolvasztom és hozzáöntöm, ezt a masszát összegyúrom a sütőporos, vaníliacukros liszttel, csipet sóval, majd finoman összeforgatom a keményre vert tojásfehérjével. Egy nagy tepsit kikenek margarinnal, belisztezem. Beleöntöm a
citromos keveréket. Előmelegített sütőben (180
fok) 15-20 percig sütöm, ha kihűlt, 1 tojás fehérjét kemény habbá verek porcukorral, 1-2 teáskanál citromlével összekeverem, majd rákenem
a süti tetejére. A hab szilárdulása előtt színes
cukorkákkal megszórom a tetejét.
Jó étvágyat!

VERS

Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.
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