Szentendre, 2016. 41. 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
Közbiztonsági Konzultációs Fórum Szentendrén
2016. október 13-án került megrendezésre a Közbiztonsági Konzultációs Fórum a Szentendrei
Rendőrkapitányságon.
A rendezvényre meghívást kaptak a települési önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, a Szentendrei
Járási Hivatal vezetője, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vezetője, a polgárőrségek, közterületfelügyeletek vezetői, az iskolák és egyházközösségek vezetői, valamint a kisebbségi önkormányzat vezetői.
Kovács László r. ezredes köszöntötte a megjelent vendégeket és a közvetlen kollegáinak bemutatását
követően a járás bűnügyi-, közbiztonsági- és közlekedési helyzetén kívül szó esett a közbiztonsági
együttműködés fontosságáról, a polgárőrségekkel kialakult jó kapcsolatról.
Kapitányságvezető Úr kiemelte, hogy folytatják az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények
visszaszorítása-, valamint az időskorúak áldozattá válásának megakadályozása érdekében prevenciós
előadásokat, lakossági fórumokat.
A rendőri vezetők a feltett kérésekre válaszolva, a hozzászólásokat megvitatva kiemelték, hogy a meghívott
vendégekkel összefogva még eredményesebbek lehetnének, ezáltal növelhetnék a lakosság szubjektív
biztonság érzetét, valamint együttműködve a térségben baleset-megelőzési tevékenységet tudnának folytatni.
Összetűzésbe keveredett a szomszédjával
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott Á. Győző 70 éves szentendrei lakos
ellen garázdaság vétség és könnyű testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2016 január 30-án a kora délutáni órákban az utcán szóváltásba
keveredett a szomszédasszonyával, akit két alkalommal meg is ütött. A nő a sérelmére elkövetett testi sértés
miatt magánindítvánnyal is élt, ezért a férfit a kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartás miatt a
rendőrök könnyű testi sértés miatt is gyanúsítottként hallgatták ki.
A szentendrei rendőrök a 70 éves szentendrei férfi ellen folytatott eljárást befejezték és az iratokat
vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.
Súlyos sérülést okozott ismerősének
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott H. Kristóf 24 éves csobánkai lakos
ellen súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2016. június 10-én a kora esti órákban Csobánkán szóváltásba
keveredett egyik ismerősével egy korábbi vélt kerékpár rongálás és az ahhoz tartozó anyagi tartozás miatt.
Szidalmazták egymást, majd a lökdösődés hevében a földre estek, a földön fekvő sértettet fejbe rúgta, aki a
rúgás következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.
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A szentendrei rendőrök a 24 éves csobánkai férfit gyanúsítottként hallgatták ki, a lefolytatott nyomozást a
napokban befejezték és az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.
Hajléktalanok és rászorulók védelme érdekében
Október vége felé egyre hidegebbre fordul az időjárás. A hideg időben megjelenhetnek a hajnali fagyok, az
éjszakák napról napra hidegebbek lesznek. A hideg időben fokozott veszélynek vannak kitéve azon
embertársaink, akinek nincsen lehetőségük arra, hogy fűtött lakásban töltsék el a hidegebb napokat. A fedél
nélkül élő emberek fokozottan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és a fagyos éjszakák akár az
utcán alvó emberek életébe is kerülhet. Az utcán élő hajléktalanok általában nem rendelkeznek meleg
ruhákkal, takarókkal, nem tudnak védekezni a kihűlés ellen. Azonban nemcsak a fedél nélkül élők vannak
ilyenkor veszélyben, sok idős ember, valamint rossz anyagi- és szociális helyzetben lévő embertársunk nem
tudja biztosítani magának a lakásában a meleget.
A Szentendrei Rendőrkapitányság a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése,
valamint a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében feltérképezte illetékességi területén azon pontokat,
ahol ezek a személyek meghúzhatják magukat. A területeket a közterületi állomány rendszeresen,
visszatérően ellenőrzi és amennyiben segítségre szorulnak, tájékoztatják őket a lehetséges szociális
intézményi elhelyezésről és a karitatív szervezetek igénybe vehető szolgáltatásairól.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, amennyiben a hideg időben, a szabadban, földön fekvő
személyt látnak, vagy tudomásuk van olyan személyről, akinek nehéz anyagi helyzete, betegsége, esetleg
egészségügyi állapota miatt szintén fennáll a kihűlés veszélye, hívja a 107, 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikét, hogy a rendőrség értesíteni tudja a megfelelő hatóságot a további
segítségnyújtás biztosítása érdekében.
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