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A vádirat lényege szerint a 16 éves, a 17 éves és a 26 éves kecskeméti férfiak
2017  augusztusa  és  2017  októbere  között  összesen  hét  alkalommal,
sorozatjelleggel követtek el lopásokat Kecskeméten. 

Így  a  26  éves  vádlott  2017.  szeptember  7.  napjának  15  órája  és  2017.
szeptember 8. napjának 10 órája közötti időben a kecskeméti Kodály Intézet
előtt,  a  talapzatról  lefeszítette  a  Bartók  Béla  zeneszerzőt  ábrázoló
megközelítőleg 3 millió forintot érő mellszobrot, majd eltulajdonította azt. 

Az fk. I. és a III. r. vádlott 2017. augusztus 19. napján egy ingatlan kerítésén
átmászták,  ott  kutatást  végeztek,  majd  ugyanezen  a  napon  egy  későbbi
időpontban  visszatértek  és  54.000.-Ft  értékben  ingóságokat  kíséreltek  meg
eltulajdonítani, de tetten érték őket. Továbbá a vád szerint az fk. I. és a III. r.
vádlottak  2017.  szeptember  13.  napján  egy  kecskeméti  gyorsétterem  elől
vittek  el  egy  lezáratlan  állapotban  lévő  motorkerékpárt.  Az  fk.  I.  és  III.  r.
vádlottak  2017.  október  8.  napján egy  barkácsáruház  előtt  lévő kutyaházat
vittek  el  úgy,  hogy  a  III.  r.  vádlott  elterelte  az  áruház  biztonsági  őrének
figyelmét.  Másnap a  vádlottak  az  áruházba  visszatértek  és  egy  kerti  padot
kíséreltek  meg  eltulajdonítani,  de  a  biztonsági  őr  tetten  érte  őket.  A  III.  r.
vádlott  2017.  október  23.  napján  és  2017.  november  1.  napján  egy
élelmiszerbolt elől, míg utóbbi napon egy később időpontban a Polgármesteri
Hivatal előtti kerékpártárolóból tulajdonított el összesen három kerékpárt.

Az ügyészség az fk. I. r. vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, az
fk. II. r. vádlottal szemben közérdekű munka, míg a III. r. vádlottal szemben
börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés:  Az  eljárás  vádismertetéssel,  a  vádlottak  és  tanúk kihallgatással
kezdődik. 
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