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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

Segített megszökni a lányának
Kiskorú veszélyeztetése bűntett és kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya J. Zoltán
budapesti lakos ellen. A szentendrei rendőrök őrizetbe vették a 38 éves gyanúsítottat.
A gyanúsított 15 éves lányát egy gyámügyi végzés értelmében ideiglenes hatállyal a gyermek édesanyjának
testvérénél helyezték el. A rendelkezésre álló adatok szerint J. Zoltán 2016. január 15-én segítséget nyújtott
abban a lányának, hogy a törvényes felügyelet alól magát kivonja és a rokonaitól megszökjön. A férfi az
elmúlt hónapokban a lányt bújtatta és nem gondoskodott a tanköteles gyermek iskoláztatásáról sem.
A szentendrei nyomozók a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja J. Zoltánt 2016. október 4én gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. Az illetékes bíróság 2016. október 7-én
elrendelte az előzetes letartóztatását.

Hívatlanul érkezett
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya magánlaksértés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást Sz. Albert budakalászi lakossal szemben.
A 34 éves férfi 2016. szeptember 12-én az éjszakai órákban ittasan jelent meg volt barátnője lakásánál. A
bejárati ajtón, valamint a szoba ablakának üvegén erősen kopogtatott, amelyek ettől betörtek. A férfi az ott
lakó nő kérése ellenére sem hagyta el házat, ezért rendőri intézkedésre kerül sor.
A budakalászi férfivel szemben folytatott eljárást a vizsgálók a napokban befejezték és vádemelési
javaslattal éltek a Szentendrei Járási Ügyészségen.

Felhívás - Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a haszonállat tartással kapcsolatban, elsősorban arról, hogy több
alkalommal jelennek meg a település utcáin gazdátlanul sétáló lovak és szarvasmarhák.
Szeretnénk felhívni az állattartók figyelmét az 1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és
kíméletéről, melynek célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek
felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok
védelmének alapvető szabályait.
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A törvény meghatároz néhány alapfogalmat.
Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;
Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan
életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési
és
etológiai
sajátosságainak,
egészségi
állapotának
megfelel.
Az állattartás általános szabályai közt megtalálható, hogy az állattartó gondoskodni köteles az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A
törvénnyel összhangban megjelent 244/1998.(XII.31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról.
A bírság alapösszege tizenötezer forint, azonban a bírság összegéhez szorzók kerülnek alkalmazásra a
jogsértés körülményeitől függően.
Például, amennyiben a tartás az ember egészségét, testi épségét veszélyeztette ötszörös szorzó, ha az állat
szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott hatszoros szorzó kerül
alkalmazásra.

A szép korúak védelmében – bűnmegelőzési felhívás
Az idősek sérelmére elsősorban még mindig jellemzően a vagyon elleni bűncselekményeket, ezen belül
trükkös, besurranásos, betöréses lopásokat, zsebtolvajlást, továbbá csalást és rablást követnek el.
Az alábbi bűnmegelőzési felhívásban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy kötelességünk odafigyelni
az idősekre.
Néhány jó tanács!


Mindenképpen gondoskodjon otthona biztonságáról! Amennyiben lehetősége van arra, hogy
riasztóberendezéssel védje otthonát, azt feltétlenül tegye meg. Az ajtó nyitás védelmében biztonsági
lánc, kémlelőnyílás, biztonsági keresztzár, valamint hang és fény mozgásérzékelők felszerelését
ajánljuk.



Amennyiben otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem
ismert helyre. A pontos hely ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!



Ismeretlen eredetű eszközökkel házalókat, vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket
NE engedjen be otthonába! Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV,
elektromos szolgáltató, stb.) keresik, kérje el a hivatalos minőségét igazoló igazolványát. Ha kétsége
van, kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e
munkatársat, szakembert Önhöz!



Ha ismeretlen személy rendőrnek illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el
az arcképest igazolványát, jelvényének számát figyelje meg. Az igazolvány felmutatása kötelező!
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Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédjaival. Kölcsönösen figyeljenek egymás otthonaira, ha
gyanús idegent lát lakásaik közelében, azonnal hívja a rendőrséget.



Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját többször ellenőrzi, hogy
zárva van-e, azt minden estben tartsa közvetlen testi őrizetében. Fontosabb iratait, értékeit zárható
belső zsebekben rejtse el!



Az ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintően. Válasszon
forgalmas helyet, amennyiben megoldható kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója. PIN kódját ne
tartsa kártyája mellett.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy azonnal értesítse a rendőrséget az
ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon!
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