Szentendre, 2016. 9. 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

Kábítószerrel kereskedett
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást O. Edit 50 éves pomázi lakos ellen.
A szentendrei járőrök 2016. február 22-én 0 óra 30 perc körüli időben Pomáz egyik utcájában vontak
intézkedés alá egy férfit, aki a rendőröknek azt mondta, hogy az igazoltatást megelőzően kábítószert
fogyasztott. A 23 éves férfi kihallgatásán az is kiderült, hogy a kábítószert O. Edittől vásárolta.
A nyomozók 2016. február 27-én 14 óra 50 perc körüli időben jelentek meg a nő pomázi házánál, ahol
házkutatást tartottak. Az ingatlanban fehér port, kristályos anyagot, zöld színű növényi anyagmaradványt,
mérleget és készpénzt találtak a rendőrök, melyet lefoglaltak.
Az 50 éves asszonyt a helyszínen elfogták és a Szentendrei Rendőrkapitányságra állították elő, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.
Az eljárás eddigi adatai szerint az asszony a 23 éves férfin kívül további személyeknek adott el a kábító
hatású anyagokból.
Az illetékes bíróság 2016. február 25-én elrendelte O. Edit előzetes letartóztatását. Ellene a további eljárást –
szakértők bevonásával – a Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati osztálya folytatja le.
Ittas vezetők a bíróság előtt
A 19 éves V. Attila 2015. december 21-én az éjszakai órákban személygépkocsijával közlekedett Pomázon
Budapest irányába. A férfit a járőrök intézkedés alá vonták, mely során észlelték az ittasságát, ezért őt a
rendőrök vér-, és vizeletvétel céljából előállították.
P. Sándor 62 éves pomázi lakos 2015. december 21-én a délutáni órákban Szentendrén, a Szentendrei úton
segédmotoros kerékpárjával közlekedett. A járőrök igazoltatás alá vonták a férfit, mely során észlelték, hogy
a gyanúsított ittas állapotban közlekedett a járművel, ezért őt a rendőrök vér-, és vizeletvétel céljából
előállították.
Az 24 éves B. Vivien 2015. december 20-án 3 óra körüli időben az általa vezetett személygépkocsival
közlekedett Budakalászon, amikor a járőrök ellenőrzés alá vonták. A rendőrök B. Vivienről megállapították,
hogy alkoholos befolyásoltság alatt közlekedett járművel, ezért őt mintavételre előállították.
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A két férfi és a nő ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán. Gyanúsítotti
kihallgatásuk során mindannyian elismerték a bűncselekmény elkövetését.
A nyomozóhatóság a napokban befejezte mindhárom eljárást és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási
javaslattal megküldte a Szentendrei Járási Ügyészség részére.

Általános iskolában tartottunk előadást
A Szentendrei Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, Király Gergő r. főtörzsőrmester, az „Iskola rendőre”
program keretében a napokban a szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában járt.
A körzeti megbízott a felső tagozatos diákoknak bűn-, és baleset-megelőzési témában tartott előadást,
többek között a biztonságos internetezésről.
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