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A testületi ülésen történt…
Tisztelt Választópolgárok!
2008. március 09-én az alábbi három
kérdés tekintetében került népszavazás
megtartásra:
•Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő
év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
•Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?
•Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
Községünkben a népszavazáson 3270 fő
volt a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a szavazás befejezésekor.
1639 fő jelent meg a hat szavazókörben
és adta le szavazatát.
A hat szavazókörben megjelent választópolgárok száma:
1.Béke utcai Általános Iskola 386 fő,
2.Művelődési Ház, Béke u. 28. 432 fő,

3.Gondozási Központ, Felszabadulás u.
2-4. 345 fő
4.Volt Alkotmány Szakszövetkezet (Kissor) 239 fő,
5.Németh Mihály T. VII. ker. 998. (Halastelek) 105 fő,
6.Tóth Attila-féle bolt VIII. ker. 1281.
(Gátsor) 132 fő.
A népszavazáson a részvételi arány
50,1% volt, mely a településünkön korábbi években megtartott választások és
népszavazások részvételi arányához képest magasnak mondható. A népszavazás során rendkívüli esemény nem fordult elő községünkben, a Szavazatszámláló Bizottságok zavartalanul, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatták tevékenységüket. A Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda tagjainak a népszavazás lebonyolítása kapcsán kifejtett tevékeny közreműködését ezúton is köszönöm.
A kórházi napidíjra vonatkozó kérdés
tekintetében települési szinten a leadott
szavazatok 92,37%-a volt IGEN és
7,63%-a volt a NEM szavazat, az érvénytelen szavazatok aránya mindössze
0,79% volt.

2008. április
A vizitdíjra vonatkozó kérdés tekintetében a leadott szavazatok 91,07%-a volt
IGEN és 8,93%-a volt a NEM szavazat,
az érvénytelen szavazatok aránya 0,98%
volt.
A felsőoktatási képzési hozzájárulásra
vonatkozó kérdés esetében a leadott szavazatokhoz viszonyítva az IGEN szavazatok aránya 90,48%, a NEM szavazatok aránya 9,52% és az érvénytelen szavazatok aránya 1,22% volt.
Országos szinten a külképviseleteken leadott szavazatok összesítését megelőzően a részvételi arány 50,49% volt. A
kórházi napidíj tekintetében az érvényes
szavazatok 84,08%-a volt az IGEN és
15,92%-a volt a NEM szavazatok aránya. A vizitdíj tekintetében az érvényes
szavazatok 82,42%-a volt az IGEN és
17,58% a NEM szavazatok aránya. A
felsőoktatási képzési hozzájárulásra vonatkozó kérdés esetében az érvényes
szavazatok 82,22%-a volt az IGEN és
17,78% a NEM szavazatok aránya.
A népszavazás mindhárom kérdés tekintetében eredményes volt.
Dr. Karsai Éva jegyző, HVI vezetője

Tisztelt Ásotthalom község polgárai!
Szeretném felhívni a Tisztelt lakosság
figyelmét, hogy 2008. március 18-án
az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalban megtartott éves gyermekvédelmi
tanácskozás alkalmával több kérdésben elhangzottaknak elejét véve ragadnám meg a lehetőséget, hogy tájékoztassam Önöket arról, miként szabályozza a Magyar Köztársaság Büntető
Törvénykönyve a szülők kötelességeit
gyermekeik neveltetése szükségletében.
A Büntető Törvénykönyv (továbbiakban: Btk.) több gyermek sérelmére elkövetendő bűncselekmény törvényi tényállását fogalmazza meg, de ezen esetben
egyenlőre, csak a nevelési kötelezettségszegésből kifolyóan szankcionálandó
kiskorú veszélyeztetése bűntett bűncselekményt kívánom kifejteni.
Btk. 195. §
(1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el,
és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az előbbi törvényi tényállás a mi életünkre levetítve a következőképpen értetendő:
A bűncselekmény elkövetője elsődlegesen a kiskorú szülei, a velük azonos jo-

gokat gyakorló örökbefogadók illetve
gyámok lehetnek. Mindemellett a törvényben egyéb személyi meghatározások is találhatóak, viszont jelen esetben
csak a családot emelem ki.
A bűncselekmény a nevelésre, felügyeletre vagy gondozásra vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése.
A nevelés a kiskorú testi, értelmi és erkölcsi fejlődésére irányuló pedagógiai
tevékenység. A felügyelet a kiskorú életének, tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése, ellenőrzése. A gondozás a kiskorú szükségleteinek - elsősorban a fizikai, testi szükségleteknek a kielégítését, feltételeinek biztosítását
jelenti.
Szűkebb értelemben így a nevelés körébe tartozik a gyermekekkel való
szellemi foglalkozás, tanulás. A felügyelet körébe a gyermekek szabadidejének ellenőrzése, míg a gondozás
körébe ruházattal és élelemmel való
ellátásuk.
Ezeket a kötelezettségeket elsősorban a
családi jog határozza meg, azonban az
erkölcsi, etikai normák és az adott közösség szokásai is irányadóak.
A bűncselekmény megvalósulásában a
súlyosság fontos szerepet játszik. Súlyos
kötelességszegést általában az valósít
meg, aki még a nevelés, felügyelet vagy
gondozás társadalmi közgondolkodás
szerinti minimumát sem teljesíti.

Így, aki gyermekét hosszabb időn keresztül étlen-szomjan tartja, aki betegség esetén nem viszi időben orvoshoz, vagy órákra, napokra felnőtt felügyelete nélkül hagyja, vagy italozó
életmódja mellékhatásaként rendszeresen pszichés nyomásnak (lelki terrornak), rettegésnek teszi ki.
A kötelességszegés ilyen szintjét egyszeri magatartással is előidézheti az
elkövető, ha például bántalmazza
gyermekét, vagy huzamosabb időn
keresztül indokolatlanul nem viszi iskolába.
A bűncselekmény akkor válik befejezetté, ha a kötelességszegő magatartás
eredményeként, azzal okozati összefüggésben a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődése veszélybe kerül. Ez
minden esetben függ a kiskorú életkorától, valamint az elkövetés körülményeitől és a kiskorú erkölcsi, értelmi fejlettségétől.
A bűncselekmény befejezettségéhez
nem szükséges az értelmi, erkölcsi
vagy testi fejlődés tényleges sérelme,
elég, ha ennek veszélye fennáll a gyermek rovására.
Mindannyian tudjuk, hogy a családi
együttélés, gyermeknevelés, során rengeteg olyan körülmény, konfliktus felüti
fejét, melyet nehéz az adott szituációban
higgadtan kezelni, de megéri.
Folytatása a következő oldalon!

