Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő,
melyek forrása a police.hu oldal.
AUTÓKBÓL LOPOTT
A tolvaj a nő könnyelműségét használta ki: a
sértett ugyanis megállt a község központjában, és a kocsiját lezárta, de az egyik ablakot
nyitva hagyta, miközben értéktárgyai az ülésen hevertek. Bővebben...

KERÉKPÁROZÁS KÖZBEN LOPTÁK
MEG
A szintén bicikliző fiatal kiemelte a hátsó csomagtartójából az idős táskáját. Bővebben...
EGY IDŐSKORÚ ÉRTÉKEIRE UTAZTAK
2021. október közepén Kecskeméten, a
Széchenyi városban egy férfi és egy nő egy
járókerettel közlekedő, idős asszonyt kezdett
követni amiatt, hogy értékeitől megfosszák.
Bővebben...

KARJÁT TÖRTE A 78 ÉVES ASSZONY,
MIKÖZBEN AZ ÉRTÉKEIT VÉDTE
A Fényes nappal, Kecskemét egyik utcáján
érte a támadás az idős nőt, akinek kitépte kezéből a táskáját egy fiatal férfi. A megyeszékhely rendőrei egy napon belül elfogták a helybélit. Bővebben...

A PÉNZT FELVETTE, DE A MUNKÁKAT
NEM VÉGEZTE EL
Lakásfelújítással bíztak meg egy kecskeméti
céget. Az ügyvezető és egyik alkalmazottja
felmérte a munkát, és szerződést kötött az ingatlan tulajdonosával. A felek valamivel több,
mint két és fél millió forintban állapodtak
meg, valamint abban, hogy a munkálatokat
május végére befejezik. A felújítást el is kezdték, valamint apránként beszedtek több mint
három millió forintot alapanyagra és munkadíjakra, ám a munkálatok félben maradtak.
Bővebben...

Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a vagyon elleni bűncselekmények
változásaira és aktuális trendjeire. A történetek megismerése iránymutatást adhat
hasonló bűncselekmények megelőzésében.
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Az utóbbi hetekben Bács-Kiskun megyében elkövetett vagyon elleni
bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy kellő óvatossággal,
odafigyeléssel megnehezíthető az
elkövetők dolga, elkerülhető a későbbi áldozattá válás.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében legyen körültekintő, és
megfelelő gondossággal óvja vagyontárgyait!

Bűncselekmény észlelése esetén értesítse a rendőrséget a
112 segélykérő telefonszámon.
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