
Cím: 2900 Komárom, Igmándi út 24. Pf. 60. 

Telefon: 34/541-031 Fax: 34/541-021 BM: 21/52-15 

email: BolehradskyS@komarom.police.hu 

 
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

KOMÁROMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
 

 

Szám: 11030/ 289-          /2019.ált.    Tárgy: Tájékoztatás 

Ügyintéző: Völgyi Szilvia ria. 

                                                                                                                 Tel .: 34/541-031 

 

 

Dr. Horváth Klára Asszonynak! 

Bábolna Polgármestere 

Bábolna 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Tájékoztatom tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy Bábolnán 2019. február hónapban az 

alábbi rendőri beavatkozást igénylő események történtek: 

 

Baleset:  

2019.02.12. nap 14 óra 15 perckor Bábolna, Erzsébet utca és Jókai út kereszteződésénél 

személygépkocsi vezetője nem az út vonalvezetésének megfelelően közlekedett az 

útkanyarulatban, ezért áthaladt a szemközti sávba, ahol az ott szabályosan közlekedő 

személygépkocsinak ütközött.   

A balesetben személyi sérülés nem történt. 

 

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések:  

Nem történt személyes szabadságot korlátozó intézkedés február hónapban. 

 

Biztonsági intézkedések:  

Nem történt biztonsági intézkedés Bábolna területén február hónapban. 

 

Elrendelt tulajdon elleni szabálysértési eljárások:  

Nem rendeltünk el eljárást tulajdon elleni szabálysértés miatt. 

 

Helyszíni és közigazgatási bírság: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám Összeg 

Közlekedési szabálysértés 78 970.000-Ft 

Tulajdon elleni szabálysértés 0 0 

Egyéb elzárással sújtható 

szabálysértés 

0 0 

Tiltott kéjelgés 0 0 

Közbiztonságra különösen 

veszélyes eszköz birtoklása 

0 0 
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Ittas kerékpáros 0 0 

Biztonsági öv használatának 

elmulasztása 

0 0 

Egyéb közrendvédelmi 

szabálysértés 

0 0 

Egyéb közigazgatási bírság  0 0 

 

Szabálysértési feljelentés: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám 

Közlekedési szabálysértés 20 

Tulajdon elleni szabálysértés 0 

Egyéb közrendvédelmi szabálysértés 0 

 

Nyomozás elrendelés: 

Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2018.02.10. nap 11:40 óra körüli időben 

egy bábolnai Kft. tulajdonát képező - korábban tüzeset során leégett - területre a drótháló 

átvágásával bement és onnan eltulajdonított 1 darab Frascold Z 30 típusú hűtőventillátort. 

Lopási kár: 700.000- Ft. Rongálási kár: 7.000- Ft. Három tettes elfogásra, az eltulajdonított 

tárgy visszaadásra került.  

 

 

 

 

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, 2019.03.27. 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Bolehradsky Szilveszter r.ezredes  

Kapitányságvezető 
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