Szentendre, 2016. 21. hét

Szentendre Rend-trend-je
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai
szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

A Szentendrei Rendőrkapitányságra az elmúlt héten a pomázi Sashegyi Általános Iskola, Művészeti- és
Rendészeti Szakközépiskola rendészeti képzésben rést vevő diákjai érkeztek.
A kapitányság két körzeti megbízottja Király Gergő r. főrörzsőrmester és Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
a diákoknak a rendőrség munkájáról, a különböző szolgálati ágakról tartottak előadást.
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Bűnmegelőzési felhívás – a trükkös bűncselekmények megelőzése érdekében Az elmúlt időszakban több olyan feljelentés érkezett a Szentendrei Rendőrkapitányságra, miszerint
ismeretlen tettesek valamely szolgáltató munkatársának adták ki magukat, így bejutottak az ingatlanokba és
bűncselekményt követtek el az ott lakók sérelmére. A hasonló esetek megelőzése érdekében, néhány jó
tanáccsal szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét.
-

-

-

A gyakori elkövetési mód, hogy a tettesek magukat áram-, gáz- vagy egyéb közszolgáltató
munkatársának adják ki magukat és ezzel a megtévesztéssel bebocsátást nyernek a sértett lakásába.
Előadják, hogy az ügyfél számláján túlfizetés van, ezért visszatérítés jár neki. – Készpénzzel
kívánnak fizetni, azonban megfigyelik, hogy a sértett honnan veszi elő a pénzét, melyet később
megpróbálnak eltulajdonítani.
Hasonló módszerrel dolgoznak azok, akik arra hivatkozással jutnak be az ingatlanba, hogy valamely
mérőórát vagy egyéb berendezést meg kell vizsgálni, javítani. Mikor egyikük ezzel az ürüggyel bejut
a lakásba, jelzést ad társának és közben szerelési munka színlelésével eltereli a sértett figyelmét.
Társa ezalatt észrevétlenül bemegy a lakásba, felkutatja és eltulajdonítja az ott található készpénzt,
értéktárgyakat.
Másik gyakori eset, amikor az ismeretlen tettesek szintén valamely közszolgáltató munkatársának
adják ki magukat és a sértettet felszólítják, hogy a mérőóra cseréje szükséges, amelynek költségét a
helyszínen kell kifizetni.

A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben olyan személyek keresik
meg Önöket, akik valamely szolgáltató alkalmazottjának adják ki magukat, kérjék el a szolgálati
igazolványukat. A szakembereket minden esetben arcképes igazolvánnyal látják el. Az igazolványon
szereplő adatok alapján, telefonon érdeklődjenek a szolgáltatónál, hogy valóban az ő alkalmazottjuk kerestee fel Önöket és valóban az általa hivatkozott okból.
A fentieket megfogadva sokat tehetnek vagyontárgyaink biztonságáért! Amennyiben mégis bűncselekmény
áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén. Amennyiben lehetőség van rá, akkor próbáljanak meg minél több jellemző dolgot
megjegyezni a tettesekről, esetleg az általuk használt járműről, amely később nagyban segítheti a nyomozást
végző rendőrök munkáját.
Magánlaksértés miatt indult eljárás
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya nyomozást folytatott magánlaksértés bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt H. Miklós 48 éves szentendrei lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2015. november 03-án az esti órákban megjelent egy
tulajdonában lévő szentendrei ingatlannál, hogy ott az albérlőjétől az elmaradt lakbérét és költségeit
követelje. A kiadott lakrészbe a férfi az albérlő beleegyezése nélkül erőszakkal, egy balta használatával az
ajtókat megrongálva, azokon keresztül bejutott, majd az ott tartózkodó albérlőt fojtogatni kezdte.
H. Miklós ellen a vizsgálók a nyomozást a napokban befejezték és a bűncselekmény miatt vádemelési
javaslattal éltek az illetékes ügyészségen.
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Közeledik a vakáció
Néhány jó tanács az iskolai szünet balesetmentes eltöltéséhez!
Hamarosan kezdetét veszi a diákok által annyira várt nyári vakáció, amikor a gyerekek önfeledten élvezhetik
a szabadságot, azonban ilyenkor is fontos a közlekedési szabályok ismerete, azok betartása.
Azért, hogy a vakáció ideje alatt főként gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedő gyerekek a szünetben se
váljanak balesetek okozóivá, részeseivé, fontos, hogy a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokkal tisztában
legyenek.










az úttesten gyalogosan átkelni csak a forgalomirányító fényjelző készülék szabad jelzésére lehet
fontos, hogy a szülők szakítsanak időt gyermekeikre és mondják el, hogyan kell szabályosan
közlekedni. beszéljék meg a gyalogosközlekedés szabályait
soha ne lépjenek az úttestre közvetlenül autóbusz előtt vagy mögött, járművek vagy fa takarásából
kerékpárral közlekedve a legfontosabb az, hogy a gyermek csak úgy vehet részt a közúti
közlekedésben, ha biztonsággal kezeli kerékpárját és ismeri a rá vonatkozó szabályokat
a kijelölt gyalogátkelőhelyen a kerékpárról le kell szállni és a kerékpát tolva, gyalogosként kell
áthaladni
a kerékpár legyen felszereve a jogszabályban meghatározott tartzozékokkal
láthatósági mellény viselése lakott területen kívül és rossz látási viszonyok (éjszaka) között kötelező!
a kerékpározáskor legyenek mindig kiszámíthatók, bekanyarodáskor, sávváltáskor kezüket kitéve
jelezzék irányváltoztatási szándékukat

A Szentendrei Rendőrkapitányság bízik abban, hogy a fent leírtakkal sikerül hozzájárulni a szünidő kellemes
és biztonságos eltöltéséhez, mindenkinek jó pihenést és balesetmenetes közlekedést kívánuk!
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