Szentendre, 2016. 33. 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

Bűnmegelőzési felhívás!
A Szentendrei Rendőrkapitányság, illetékességi területén az elmúlt hetekben történt gépkocsi feltörések
miatt nyomozást folytat ismeretlen elkövetők ellen.
Ezen bűncselekmények esetében szinte mindig a könnyelműség segíti hozzá az elkövetőket a könnyű
zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltelefonra,
GPS készülékre, az ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek.
Amennyiben nem találnak értéket, előfordul, hogy nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással
járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük, hogy - az áldozattá válás elkerülése érdekébenfogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat!



Soha, még rövid időre se hagyják személyes irataikat,
bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármű okmányait az

autóban!



Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben!



Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék ki a
készüléket a tartójával együtt! Több esetben a GPS tartó
hagyott nyoma miatt is törtek fel gépkocsit! Fontos, hogy
tartó helyét!



A kivehető rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben előlapja levehető, kiszálláskor mindig tegyék
biztonságos helyre!



Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagyják őrizetlenül a gépkocsit, hiszen aki
figyelte Önöket, fel is törheti autójukat!

GPS
szélvédőn
töröljék le a


Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be
a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki!

Új jelenségként figyelhető meg, hogy a tolvaj a gépkocsiba bejutva
kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan tulajdonít el
értékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még a
csomagtartóban sem!
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A HÉV állomáson lopott
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást B. Jánosné budakalászi lakossal szemben.
A 62 éves budakalászi nő 2016. június 27-én a déli órákban Budakalászon, a Szent István telep HÉV
megálló peronjáról jogtalanul elsajátította egy hölgy padon felejtett táskáját, a benne lévő értékeivel,
készpénzével, személyes irataival, mobiltelefonjával, valamint kézpénzével együtt. A sértettnek B. Jánosné
az iratokat pár nappal később visszaszolgáltatta, azonban a többi eltulajdonított értéket nem.
A budakalászi nővel szemben folytatott eljárást a vizsgálók a napokban befejezték és vádemelési javaslattal
éltek a Szentendrei Járási Ügyészségen.
Sörözőben garázdálkodott
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya garázdaság vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást CS. Gábor 33 éves budakalászi lakossal szemben.
Cs. Gábor 2016. május 30-án a késő esti órákban egy szentendrei sörözőben szórakozott, ahol is több
vendégbe belekötött, az ott szórakozóknak beszólogatott, több személyt meglökött, a kezében lévő üveget
földhöz vágta, kiabált, majd egy ott szórakozó vendég kezéből kirúgott egy üveget.
Az eljárás során Cs. Gábort a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárást a napokban befejezték és
vádemelési javaslattal éltek az illetékes ügyészségen.
Keressük a képeken látható két férfit
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat 13090/806/2016.bü. számon lopás
vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettes 2016. május 3-án 8 óra és 2016. május 27-én
17 óra között – pontosabban be nem határolható időben - egy budakalászi ingatlanba ismeretlen módon
bejutott és a ház egyik helyiségében, egy szekrényből készpénzt lopott el.
A sértett a kertjébe és a házába a bűncselekményt megelőző napokban két férfit engedett be, akiknek a
szekrényből készpénzt adott át.
A két - ezidáig - ismeretlen személyazonosságú férfi a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható,
ezért róluk grafika készült.
Az egyik férfi 25-30 év körüli, körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú. A másik férfiról részletesebb
személyleírás nem áll rendelkezésre.
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A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a grafikákon látható két személyt felismeri, vagy a
bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon –
munkaidőben - a Szentendrei Rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa György út 6/a. szám) a 06-26/502400-as telefonszámon, vagy hívja – a nap 24 órájában elérhető – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központját a 06-1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá – névtelensége megőrzése
mellett – tehet bejelentést az ingyenesen hívható a 06/80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán vagy a 107es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
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