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Az ügy lényege:
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  a  vádlottak  sikeres  elővezetése  esetén  akár
ítélethirdetéssel is folytatódhat.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
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2019. 03.28. 8.30

Az ügy lényege:
A  vádirat  lényege  szerint  a  29  éves  román  állampolgárságú  férfi  2017.
június 4- én a kecskeméti buszpályaudvaron egy férfitől cigarettát és tüzet
kért,  majd fenyegetően megkérdezte tőle,  hogy mennyi  pénz van nála.  A
sértett  azt  válaszolta,  hogy  nincs  nála  pénz,  amire  a  vádlott  súlyosan
megfenyegette.  A  sértett  ettől  megijedt,  majd  felkelt  a  padról,  amire  a
vádlott két alkalommal a jobb és bal tenyerével megütötte a sértett jobb és
bal arcát, aztán a zsebeiből elvette a nála lévő összesen 36.000.-Ft összegű
készpénzt,  valamint  a  személyes  iratait.  A  vádlottat  az  elkövetés  után  a
helyszínre  érkező  rendőrök  elfogták.  A  sértett  a  bántalmazás
következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A vádirat
szerint a vádlott továbbá 2017. május 19-én egy tiszakécskei ház előtt több
alkalommal ököllel  arcon ütötte az élettársát,  aki  ennek következtében 8
napon belül  gyógyuló sérüléseket  szenvedett  el.  Az ügyészség a vádlottal
szemben  börtönben  végrehajtandó  szabadságvesztés  és  közügyektől
eltiltás kiszabására tett indítványt. 

Megjegyzés: Az eljárás tanúkihallgatással folytatódik. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


