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Dr. Horváth Klára Asszonynak! 

Bábolna Polgármestere 

Bábolna 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Tájékoztatom tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy Bábolnán 2020. március hónapban az 

alábbi rendőri beavatkozást igénylő események történtek: 

 

Baleset:  

Nem történt baleset március hónapban Bábolna területén. 

 

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések:  

2020.03.01-én 12 óra 45 perckor Bábolna, Ácsi úton ellenőrzés alá került egy 37 éves bábolnai 

férfi, aki bódult állapotban közlekedett személyautójával. Előállítását követően átadásra került 

a bűnügyi osztály részére.  

 

2020.03.05-én 10 óra 51 perckor Bábolna, Mészáros úton intézkedés alá került egy 57 éves 

nyíracsádi férfi, aki ittas állapotban közlekedett személyautójával. Előállítását követően vele 

szemben büntetőeljárás megindítására került sor.  

 

2020.03.18-án 17 óra 10 perckor Bábolna, Tessedik Sámuel utcában elfogásra került egy 41 

éves győri férfi, aki bódult állapotban közlekedett személyautójával, valamint egy 29 éves győri 

nő, aki ellen körözés volt elrendelve, valamint kábítószeres befolyásoltság alatt állt. 

Előállításukat követően velük szemben büntetőlejárás indult, a körözött személy őrizetbevétele 

megtörtént. 

 

2020.03.24-én 14 óra 00 perckor a 8136-os úton Bábolna, Kajándpuszta bekötőnél 

ellenőrzésre került egy 72 éves nagyigmándi férfi, aki ittas állapotban közlekedett 

személyautójával. Előállítását követően vele szemben 30.000-Ft közigazgatási bírság került 

kiszabásra.  

 

2020.03.27-én 05 óra 00 perckor Bábolna, Kajándpusztán elfogásra került egy 19 éves kajánd 

pusztai férfi, aki ellen folyamatban lévő büntetőeljárás van elrendelve. Előállítását követően 

átadásra került a bűnügyi osztály részére.  
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Biztonsági intézkedések:  

2020.03.12-én 21 óra 40 perckor Bábolna, Rákóczi utcában biztonsági intézkedés keretében 

átadásra került az OMSZ részére egy 22 éves poroszlói férfi, aki korábban öngyilkosságot 

kísérelt meg elkövetni.  

 

2020.03.18-án 16 óra 15 perckor Bábolna, Rákóczi úton biztonsági intézkedés keretében 

átadásra került az OMSZ részére egy 33 éves székesfehérvári férfi, aki zavart állapotban volt, 

térben-időben tájékozódni nem tudott.  

 

Elrendelt tulajdon elleni szabálysértési eljárások:  

Szabálysértési eljárás indult ismeretlen személy ellen lopás szabálysértés elkövetése miatt, aki 

2020.03.03-án 15:15 órakor Bábolna M1 autópálya 93 kmsz-nél található benzinkúton a 

28.000-Ft összegű tankolást nem fizette ki. Az eljárás még folyamatban van.  

 

Helyszíni és közigazgatási bírság: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám Összeg 

Közlekedési szabálysértés 37 465.000-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 0 0 

Egyéb közigazgatási bírság  0 0 

 

Szabálysértési feljelentés: 

 

Szabályszegés megnevezése Darabszám 

Közlekedési szabálysértés 8 

Tulajdon elleni szabálysértés 0 

Egyéb közrendvédelmi szabálysértés 0 

 

Nyomozás elrendelés: 

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

hogy 2020.03.01-ét megelőző időben kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. A vele 

szemben alkalmazott gyorsteszt amfetaminra, metamfetaminra és kokainra pozitív eredményt 

mutatott. 

 

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

hogy 2020.03.18-át megelőző időben kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. A vele 

szemben alkalmazott gyorsteszt amfetaminra és metamfetaminra pozitív eredményt mutatott. 

 

Nyomozást rendeltünk el egy győri lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 

2020.03.18-át megelőző időben kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. A vele szemben 

alkalmazott gyorsteszt amfetaminra és metamfetaminra pozitív eredményt mutatott. 
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Nyomozást rendeltünk el egy székesfehérvári lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható 

azzal, hogy 2020.03.18-át megelőző időben kábítószert szerzett meg és fogyasztott el. A vele 

szemben alkalmazott gyorsteszt THC-ra pozitív eredményt mutatott. 

 

 

 

 

 

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, 2020. május 7.  

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Bolehradsky Szilveszter r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos  

kapitányságvezető 
                      



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

11030/802-25/2020.ált. 
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