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Dr. Horváth Klára Asszonynak! 

Bábolna Polgármestere 

Bábolna 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Tájékoztatom tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy Bábolnán 2018. június hónapban az 

alábbi rendőri beavatkozást igénylő események történtek: 

 

Baleset:  

2018.06.29-én 20 óra 45 perckor Bábolna, Mészáros utca és Mező utca kereszteződésében 

személygépkocsi vezetője balra történő bekanyarodása során nem biztosított elsőbbséget az 

előzését már megkezdő személygépkocsi vezetőjének és összeütköztek. 

A balesetben személyi sérülés nem történt. 

 

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések:  

2018. év 06. hó 05. nap 11:40 perckor  Bábolna, Farkaskút puszta alatti helyen egy 18 éves 

személy előállítására került sor, mivel tudomásunkra jutott, hogy nevezett engedély nélkül 

távozott lakhelyéről, a Komáromi nevelőotthonból. Előállítását követően átadásra került 

Csillag ltp. nevelőotthon vezetője részére.  

 

2018. év 06. hó 05. nap 23:10 perckor Bábolna, Farkaskút pusztán egy 18 éves személy 

előállítására került sor. nevezett engedély nélkül távozott lakhelyéről, a Komáromi 

nevelőotthonból. Előállítását követően átadásra került a Gyermekotthon nevelője részére.  

 

2018. év 06. hó 06. nap 21:10 perckor Bábolna, Farkaskút puszta alatti helyen egy 18 éves 

személy előállítására került sor. Igazoltatása során megállapítást nyert, hogy az Oroszlány Rk. 

körözését rendelte el eltűnés miatt. Előállítva Komárom Rk-ra, ezt követően átadásra került 

Komárom Csillag ltp. nevelőotthon nevelője részére. 

 

2018. év 06. hó 18. nap 21:10 perckor Bábolna, Farkaskút pusztán egy 18 éves személy 

előállításra került sor, mivel a nevelőotthonból engedély nélkül távozott. Igazoltatása során 

kiderült, hogy ellene Oroszlány Rk. körözést rendelt el eltűnés miatt. Előállítását követően 

átadásra került a Komáromi Gyermekotthon részére. 
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2018.06.22.-én 21 óra 15 perckor az intézkedő járőrpár megjelent Bábolna, Farkaskút pusztán 

egy fiatalkorú farkaspusztai lakos eltűnésének ügyében. Nevezett személy ellen az Oroszlányi 

Rendőrkapitányság körözést rendelt el eltűnés miatt. Nevezett előállítva Komárom Rk-ra majd 

elszállítva gyermekvédelmi intézetbe. Körözésének visszavonásáról intézkedés történt. 

Nevezett távolléte során bűncselekményt szabálysértést nem követett el, illetve sérelmére sem 

követtek el. 

 

Biztonsági intézkedések:  

2018. év 06. hó 09. nap 18:25 perckor Bábolna, Cserháti Sándor utcában egy 21 éves személy 

előállítására került sor, biztonsági intézkedés keretén belül. OMSZ kért segítséget. Nevezett 

személy rosszul lett és bezárkózott a szobájába. Szobába történt bejutást követően elszállításra 

került Győr Petz Aladár SBO-ra, kivizsgálása céljából. 

 

Elrendelt tulajdon elleni szabálysértési eljárások:   

Szabálysértési előkészítő eljárás indult rendőri feljelentés alapján ismeretlen személy ellen, 

aki 2018.06.26-án 22:15 órakor egy 49 éves, bábolnai lakosú, férfi sértett lakásának ajtaját 

megrongálta. Okozott kár: 15.000-Ft. Az eljárás még folyamatban van. 

 

Helyszíni és közigazgatási bírság: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám Összeg 

Közlekedési szabálysértés 35 392.000-Ft 

Tulajdon elleni szabálysértés 0 0 

Egyéb elzárással sújtható 

szabálysértés 

0 0 

Tiltott kéjelgés 0 0 

Közbiztonságra különösen  

veszélyes eszköz birtoklása 

0 0 

Ittas kerékpáros 0 0 

Biztonsági öv használatának 

elmulasztása 

0 0 

Egyéb közrendvédelmi 

szabálysértés 

2 20.000-Ft 

Egyéb közigazgatási bírság  0 0 

 

Szabálysértési feljelentés: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám 

Közlekedési szabálysértés 6 

Tulajdon elleni szabálysértés 1 

Egyéb közrendvédelmi szabálysértés 0 

 

Nyomozás elrendelés: 

Nyomozást rendeltünk el egy bábolnai lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, 

hogy 2018.06.10.napot megelőző időben kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. A vele 

szemben alkalmazott gyorsteszt THC és amphetamin pozitív eredményt mutatott. 

 

Feljelentés kiegészítést rendeltünk el egy kisigmándi lakos bejelentése alapján ismeretlen 

tettes ellen, aki 2018.06.12. nap 10:00 óra és 2018.06.13. nap 10:25 óra közötti időben a 
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sértett Bábolna, Kajánd pusztán található telepén tartózkodott a sértett tudta és beleegyezése 

nélkül. 

 

Nyomozást rendeltünk el egy bábolnai lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 

2018.06.17. nap 19:45 óra és 2018.06.18. nap 06:30 óra közötti időben a sértett lakóházának 

lépcsőházában a korláthoz zárt robbanómotoros kerékpárt eltulajdonította. A lopási kár 

megállapítása folyamatban van. 

 

Feljelentés kiegészítést rendeltünk el egy bábolnai lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes 

ellen, aki hosszú ideje a lakásában bezárva tart egy kutyát, azt havi egy alkalommal eteti meg. 

 

Nyomozást rendeltünk el egy bábolnai lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 

2018.06.21.nap 09:30 óra és 2018.06.22.nap 03:15 óra közötti időben a sértett családi házának 

kapujáról a lakatot lefeszítette, és a ház mögött található nyitott melléképületből 

eltulajdonított 1 db Bosch flexet, 1 db Still láncfűrészt és a ház udvarán a földbe leszúrt 8 db 

led lámpát. Lopási kár: 55 000. Ft, rongálási kár: 1 000- forint. 

 

Feljelentés kiegészítést rendeltünk el egy bábolnai lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes 

ellen, aki a sértettet 2018.06.24.nap 23:00 óra körüli időben Bábolnán, a Pettkó-Szandtner 

Tibor Lovaskollégium előtt inzultálta, majd egy alkalommal nyitott tenyérrel arcon csapta és 

egy alkalommal ököllel hasán megütötte. 

 

 

Tájékoztatom továbbá tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a közbiztonság és a közrend 

további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére az 

ORFK vezetője által kiadott intézkedési terv alapján a településeket, illetve azok egyes részét 

továbbra is osztályoznunk kell. A településeket a bűnügyi, a közbiztonsági és a 

határbiztonsági adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók 

veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, az elmúlt időszakban 

bekövetkezett lakossági konfliktus helyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, 

valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel, kiemelten 

veszélyeztetett, veszélyeztetett és veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriákba soroljuk be. 

Bábolna és település részei veszélyeztetettnek nem tekinthető besorolásban vannak. 

Kérem, hogy amennyiben ezen besorolásra kihatással bíró körülményről szerez tudomást, úgy 

azt az új kategóriára vonatkozó javaslatával részemre jelezni szíveskedjen. 

 

 

Komárom, K.m.f. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Bolehradsky Szilveszter r.ezredes  

Kapitányságvezető 
                      

        Távollétében: 

 

       Vaczula Zoltán r. alezredes 

        Osztályvezető 

 



 
     Vaczula Zoltán r. alez
     Vaczula Zoltán r. alez
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     11030/400-58/2018.ált.
     Iktatószám:
     false
     11030
     expediálás
     2900 Komárom, Igmándi út 24.
     21-5251
     Rendőrkapitányság Komárom Bűnügyi Osztály
     Polgármesteri tájékoztató.
     NOVA e-aláírás
     Vaczula Zoltán
     Vaczula Zoltán
     PDF_20180712_150249_0000000000000018341
     LASTPAGE
     true
     true
     false
     false
     true
     Polgármesteri tájékoztató.
     
         247837166
         11030á2018      400
         11030-á-2018/ 400
         58
         181
         false
    


		21-5251
	2018-07-12T15:02:50+0200
	2900 Komárom, Igmándi út 24.
	Kiadmányozta Vaczula Zoltán r. alez Saját kezűleg




