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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

Nyári gyakorlaton a Sashegyisek
A pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola és Szakközépiskola rendészeti képzésben részt vevő húsz 10.
osztályos diákja a héten a Szentendrei Rendőrkapitányságon töltötte a nyári szakmai gyakorlatát.

A rendészeti képzésben részt vevő diákok – a tanév sikeres lezárásoz szükséges szakmai gyakorlat
keretében – megismerhették a kapitányság szervezeti felépítését, a szolgálati ágakról, a szolgálatokról és a
rendőrség által használt eszközökről tanultak.
Az elsajátított ismeretek alapján a rendészetis tanulók minden nap egy adott szolgálati ágat mutattak be és
szituációs gyakorlatokkal színesítették előadásaikat.
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Bántalmazta a sörözőben
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást Sz. Attila György 50 éves budapesti lakos ellen.
A férfi 2015. július 24-én az esti órákban Kisoroszi egyik szórakozóhelyén egy férfival szóváltásba
keveredett, amelynek következtében a sértettnek neki esett és ököllel ütlegelni, lábbal rugdosni kezdte. Az
ütésektől és rúgásoktól a férfi a földre került, ahol őt tovább ütötte és rúgta. A bántalmazás következtében a
sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek.
Sz. Attila György ellen a vizsgálók a napokban befejezték a nyomozást és a férfi ellen vádemelési javaslattal
éltek az illetékes ügyészségen.
Megrongálta a szomszédja kapuját
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott rongálás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt B. S. Ernest leányfalui lakos ellen.
A jelenlegi adatok szerint 2016. április 21-én az esti órákban a férfi a szomszédja nyaralójának bejárati
kapuját a rossz viszonyuk miatt szándékosan megrongálta, oly módon, hogy a gépkocsijával a kapunak
szándékosan négy alkalommal nekihajtott, a kapu ennek következtében megrongálódott.
Az eljárás során az 58 éves férfit a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki, a nyomozást vele szemben a
napokban befejezték és vádemelési javaslattal éltek a Szentendrei Járási Ügyészségen.
Lopássorozat elkövetői rendőrkézen
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja J. József 32 éves pomázi és 20 éves társa ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2016. január 21-én 8 óra 45 perc és 17 óra 45
perc közötti időben befeszítették egy szentendrei családi ház ablakát és onnan készpénzt, valamint arany
ékszereket tulajdonítottak el.
A szentendrei nyomozók a helyszíni szemle adatai és az adatgyűjtés eredményeként azonosították a
bűncselekmény elkövetésével megalapottan gyanúsítható személyeket.
J. Józsefet 2016. június 13-án, társát egy nappal később fogták el a rendőrök. Mindkettőjüket előállították a
Szentendrei Rendőrkapitányságra, ahol – őrizetbevételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket. A
lakcímeiken megtartott házkutatások során a rendőrök további bűncselekmények elkövetéséből származó
tárgyakat foglaltak le.
Az illetékes bíróság 2016. június 15-én elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
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