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Péteri Közös Önkormányzati Hivatal felhívása
Kérjük Péteri lakosságát, hogy ingatlanuk, és az az előtti közterület gyommentesítéséről rendszeresen
gondoskodjanak, és azt tartsák fenn a növények vegetációs időszakában. Gondot szoktak okozni – főleg az
utak kereszteződésénél – az útra, járdára benyúló faágak, bokrok is. Kérjük ezen növények szükséges
visszanyesését, hogy megelőzzük a balesetveszélyes közlekedési helyzeteket.
A közterületeken tilos a közterület használatához nem szükséges egyéb ingóságot (terméskövek,
forgalomból kivont gépjárművek, építkezési törmelék stb.) tárolni. Kérjük Önöket, hogy az ingatlanuk előtti
közterületet ezektől a tárgyaktól tisztítsák meg.
Kerti avart égetni kizárólag pénteki napokon a mindenkori tűzvédelmi szabályok, és előírások betartásával lehet.
A Képviselő-testület a 11/2016. (VII.07.) számmal rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól.
A közösségi együttélés szabályait be nem tartókkal szemben lehetőség van közigazgatási bírság kiszabására is. A
Hivatal munkatársai 2017. december 1. napjától folyamatosan fognak helyszíni ellenőrzéseket tartani a településen a
jogszabályban meghatározottak ellenőrzése céljából. A rendelet teljes szövege megtalálható a www.peteri.hu
honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Losonci László jegyző

Jegyzői beszámoló a Képviselő-testület elmúlt üléseiről
2017. április 6. A Képviselő-testület:
• elfogadta a Monori Rendőrkapitányság és a
Monori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016.
évi beszámolóját.
• döntött a civil szervezetek idei támogatásáról,
összesen 1.790.000.- Ft odaítéléséről születettek
határozatok.
• jóváhagyta a Magyar Állammal az M4-es autóút
ügyében kötendő kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződéseket. Két ingatlanrész
vonatkozásában összesen 434.889.-Ft vételár illeti
meg az Önkormányzatot.
• megállapította, hogy az „Orvosi rendelő
felújítása” tárgyban kiírt, a Kbt. 115. § szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban
a nyertes ajánlattevő a BRIA-INTER Kft. (2209
Péteri, Táncsics Mihály utca 37.), amely a legjobb árérték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette.
• megállapította, hogy a „Csapadékos időjárás
következtében
megsérült
utak,
és
pincebeszakadások helyreállítása” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese a Kiszi-Kő Plusz
Kft.
2017. április 28. A Képviselő-testület:
• pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé
szilárd burkolatú utak felújítására vonatkozóan.
2017. május 15. A Képviselő-testület:
• határozatot hozott, hogy a 2017. évben ismét
csatlakozik
a
Virágos
Magyarországért
környezetszépítő versenyhez.

2017. május 22. A Képviselő-testület:
• a Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
könyvtári
szárnyának
belső
felújítására
vonatkozóan vállalkozási szerződés kötéséről
döntött a legkedvezőbb ajánlatot tevő ImhotepInvest Kft. vállalkozóval.
• 2017. május 30. napjától az Arany János utca
vonatkozásában (a Petőfi Sándor utca irányából
a Bereki utca irányába) az egyirányú forgalmi
rend bevezetését határozta meg.
2017. május 30. A Képviselő-testület:
• Péteri község házi segítségnyújtásának 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
• a jegyző által elkészített gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót és átfogó értékelést, a Monor és
Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat Péteri Területi Szolgálat
Szakmai
Egységirodája
által
elkészített
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolóját elfogadta.
• a tanyagondnoki szolgáltatás 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
• a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
szóló beszámolót elfogadta.
• döntött
a
2016.
éves
költségvetési
beszámolóban
szereplő
pénzmaradvány
összegének felhasználásáról.
• vis maior támogatás címen pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz a Péteri, Ady
Endre utca és a Madách utca helyreállítására
vonatkozóan.
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megindította a Településképi arculati
kézikönyv és a Településképvédelmi
rendeletének elkészítési folyamatát.
jóváhagyta a Magyar Állammal az M4-es
autóút ügyében kötendő kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződést. Egy
ingatlanrész vonatkozásában összesen
66.150.-Ft
vételár
illeti
meg
az
Önkormányzatot.
a Hosszúberek-Péteri vasútállomás mellett
létesítendő P+R és B+R parkoló
létesítésével kapcsolatos komplex tervezési
(építészeti, szakági építészeti, kiviteli tervek
elkészítése és egyeztetése) feladatokkal
890.000,- Ft+ÁFA díjért a legkedvezőbb
ajánlatot tevő AAG-TERV Kft-t bízta meg.
a Hosszúberek-Péteri vasútállomás mellett
létesítendő P+R és B+R parkoló
létesítésével kapcsolatos engedélyezési
eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági,
illetve igazgatási szolgáltatási díjakra,
valamint a létesítmény területének végleges
más célú hasznosításával összefüggő
kiadásokra 850.000,- Ft összeget különített
el.
2017. június 12. napjától a Bercsényi utca
Bohus Dániel tértől Révai utcáig terjedő
szakaszának vonatkozásában (a Bohus
Dániel tér irányából a Révai utca irányába)
az egyirányú forgalmi rend bevezetését
határozta meg.
vis maior támogatás címen pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz
védekezés tárgyában a Vörösmarty utca, az
Árpád utca, a Diófa utca, valamint a Szent
István utca vonatkozásában.
versenyeztetéses eljárással
értékesíteni
kívánja a tulajdonában álló Péteri, 082/7.
helyrajzi számú gazdasági területét.

2017. június 29. A Képviselő-testület:
• határozott időre, 2017. augusztus 6-tól
2022. augusztus 5-ig terjedő 5 éves
időtartamra, Bakos Tünde Anna úri lakost
az Aprók Háza Óvoda óvodavezetőjének
kinevezte. Óvodavezető asszony 18 év
óvodavezetői gyakorlattal rendelkezik.
• társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulást.
• felhívta
a
Duna-Tisza
közi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának figyelmét
arra, hogy a Társulás által kötendő
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
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•

•

szerződés megkötésekor legyen figyelemmel
a Péteri Község Önkormányzata által
megkötött
jelenleg
érvényben
lévő
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződésben foglalt - a közszolgáltató által
vállalt - kiegészítő szolgáltatásokra.
vis maior támogatás címen pályázatot
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz
rendkívüli
csapadék
következtében
károsodott építmény (Aprók Ház Óvoda)
helyreállítására.
jóváhagyta a Magyar Állammal az M4-es
autóút ügyében kötendő kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződéseket. Két
ingatlanrész vonatkozásában összesen
2.570.215.-Ft vételár illeti meg az
Önkormányzatot.
felkérte a polgármestert, hogy alternatív
árajánlatok
bekérését
követően
a
legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő
kivitelezőtől rendelje meg a Földváry-Boér
Elemér Művelődési Ház ereszcsatorna
rendszerének cseréjét.
legfeljebb 752.772,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosított a Péteri
Községi Sportkör számára az Egyesület
2016/2017.
évi
Sportfejlesztési
koncepciójának megvalósítása érdekében.

2017. augusztus 7. A Képviselő-testület:
• pályázatot nyújtott be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcím
szerinti keménylombos tűzifa támogatásra.
• a 2017. május 23. napi rendkívüli időjárási
körülmények miatt megsérült Aprók Háza
Óvoda szélfogójának szakértői jelentésben
foglalt javítási munkálatait megrendelte.
• jóváhagyta a Révai utca és a Madách utca
között kialakuló építési terület ügyében
készült telekalakítási szerződést. A kialakuló
építési telkek teljes közművesítését,
közvilágítással való ellátását, illetve út- és
csapadékvíz
elvezetési
rendszerének
kiépítését a beruházók viselik. Ezen
kötelezettségek
teljesítésére
az
Önkormányzat javára jelzálogjog került
bejegyzésre.
• 1.137.295,- Ft-tal hozzájárul a Pittner
Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola régebbi épületszárnyának
ereszcsatorna javítási költségeihez.

2017. szeptember 22. A Képviselő-testület:
• pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” (PM_CSAPVÍZGAZD_2017) című
pályázatra.
2017. szeptember 28. A Képviselő-testület:
• csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2018. évi
pályázati fordulójához.
• az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaság-fejlesztési céllal Pest megye területén”
című pályázat megvalósítására a legkedvezőbb
árajánlatot adó SWIETELSKY Magyarország
Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést bruttó
30.126.521,- Ft összegért.
• engedélyezte a 2017/2018-as nevelési évben a
Péteri Aprók Háza Óvoda csoportlétszámára
megállapított maximális létszámának 25 főről
28, 28 és 29 főre történő túllépését.

2017. október 6. A Képviselő-testület:
• döntött arról, hogy a tulajdonában álló
Péteri, belterület 576/58 hrsz.-ú, illetve az
576/59 hrsz.-ú ingatlanok összevonásával
keletkező beépítetlen területen új óvoda
létesítésének
előkészítését
kezdi
el.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó Generál
Holding
Tervező
Irodával
bruttó
3.220.720,- Ft-os vállalási áron új óvoda
tervezési munkálatait rendelje meg.
2017. október 19. A Képviselő-testület:
• döntött a Nemzetgazdasági Minisztérium
által kiírt „Önkormányzati tulajdonú óvodai
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása
Pest
megyében”
(PM_OVODAFEJLESZTES_2017) című
pályázaton való indulásról.
• döntött Dr. Berényi Zoltán praxisjogot
öröklő orvossal, illetve a BE-KO-MED
Kft-vel kötendő feladat-ellátási előszerződés
megkötéséről.
Losonci László
jegyző

Alapi László körzeti megbízott felhívása
Tisztelt Gépjármű tulajdonos!
Lehetősége szerint 22 és 05-óra között ne hagyja gépjárművét az utcán. Semmiféleképpen ne hagyjon benne jól
látható helyen (üléseken, kalaptartón vagy a kesztyűtartóban) készpénzt, értékeket.
Ha van, gépjárművét az ingatlanhoz tartozó zárt udvaron tárolja.
Javasoljuk távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt vagyonvédelmi riasztórendszer kiépítését! Az ilyen rendszerekkel
védett ingatlanokba nincs, vagy nagyon ritkán van betörés.
Kísérje figyelemmel a háza környékén lézengő gyanús személyek megjelenését, személyleírását, viselkedését. Az
elkövetők a támadás előtt gyakran feltérképezik az ingatlan belterületét, a környéket, a forgalmat. Ha
otthonukból távozva a lakókörnyezetükben ismeretlen személygépkocsit és bennük várakozó személyeket látnak
parkolni, jegyezzék fel annak rendszámát telefonkészülékük jegyzékébe, vagy egy papírlapra, majd értesítsék a
rendőrséget, melyet akár név nélkül is megtehetnek. Bejelentésüket lehetőségeinkhez mérten leellenőrizzük.
Az utcáról becsengető, szolgáltatást kínáló, vagy túlfizetés miatt visszafizetést ajánló személyeket ne engedjék be az
ingatlanba.
Ha az illető rosszullétre hivatkozik, ne engedje be az ingatlanba, hívjon mentőt. Minden ilyen esetben azonnal
értesítse a rendőrséget.
A bűncselekmény észlelése esetén őrizze meg nyugalmát és koncentráljon a személyleírásra.
Figyeljék meg a támadó(k) menekülési útvonalát, a menekülés eszközét!
Haladéktalanul értesítsék a rendőrséget (112, 107), és a helyszínen várják meg a járőrt. Mindent jegyezzenek fel,
amit észleltek!
A helyszínt ne változtassák meg!
Javasoljuk az ingatlan belterületén mozgásérzékelővel ellátott világítás kihelyezését.
Ha hosszabb-rövidebb időre elhagyják otthonukat, vegyék fel a kapcsolatot a szomszédokkal, rokonokkal. Ürítsék ki
egymás postaládáit a sajtóanyagoktól, postai küldeményektől.
Ha házőrzőjük hirtelen megbetegszik, mérgezési tüneteket mutat, elmúlik, fokozottan figyeljenek
lakókörnyezetükre.
Alapi László körzeti megbízott

Az Aprók Háza Óvoda hírei
Márton napi témahetünket november 6-tól tartottuk az Óvodában. A gyermekek lámpásokat készítettek, és
ismerkedtek a hagyományokkal. Péntek délelőtt Óvári Péter lelkész szent Márton életéről mesélt gyermekeinknek.
Köszönjük neki a kedves előadást. A témahét lezárásaként, 10-én az Iskolásokkal, a Cserkészekkel, és a Szülőkkel
közösen tartottuk a Márton napi lámpás felvonulást.
Fél 5-kor találkoztunk a templom előtt az Iskolásokkal, Cserkészekkel, majd éneklés és gyertyagyújtás után elindultunk
a József Attila utcán, Kossuth Lajos utcán, majd az úttesten áthaladva átmentünk a parkon, és úgy érkeztünk meg az
iskolába, ahol zsíros kenyérrel, és forró teával kedveskedtünk a felvonuláson részt vevőknek. Nagy öröm számunkra,
hogy nagyon sokan vettek részt a felvonuláson. Vittük a fényt és a jó szándékot az embereknek. Ezt a napot
szeretnénk hagyománnyá tenni Péteriben.
November 13-tól tartottuk az egészség-hetet óvodánkban. Igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, amit az
egészség megőrzésével kapcsolatosan átadhatunk a gyermekeknek.
Köszönjük védőnőnknek Nagyné Áginak, hogy elfogadta felkérésünket, és az egészséges táplálkozásról, öltözködésről,
tisztálkodásról, a mozgás fontosságáról mesélt gyermekeinknek.
Már hagyománnyá vált adventi családi kézműves délutánunkat és vásárunkat december 7-én, csütörtökön 16 órától
tartjuk a Földváry-Boér Elemér Művelődési Házban. Gyermekeink 18 órától lépnek fel kedves műsorral.
Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel hívunk és várunk!
Bakos Tünde
óvodavezető

A Péteri Gyermekekért Közalapítvány hírei
Neves évfordulóhoz érkezett a Péteri Gyermekekért
Közalapítvány: idén 25 esztendős. Az újonnan választott
kuratórium ez alkalomból a Pittner Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai részére
rajzpályázatot írt ki, két kategóriában. Molinó pályázatot
az alsó tagozatnak, logó pályázatot a felső tagozat
számára. Gyönyörű munkák születtek, melyekre szavazni
az iskolában és az Istentisztelet után lehetett. Bár nem
minden pályázat felelt meg a pályázati kiírásnak, és a
leadási határidő után is kaptunk pályamunkákat, de
mindet befogadtuk, tekintettel arra, hogy az őszi szünet
is az alkotás idejére esett és tudjuk, hogy a tanterv
betartása mellett nehéz volt időt szakítani a rajzok
elkészítésére.
A végső eredményt 3 tagú zsűri fogja meghozni, az
eredményhirdetés és a díjkiosztás december 6-án reggel
lesz az iskolában.
Célunk az volt, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek megismerjék az alapítványt, illetve a gyermekek munkái által
új külsőt kapjon. Ezentúl az alapítvány a nyertes pályaművekkel - megújult külsővel - hirdeti magát a rendezvényeken,
és folytatja a munkát megújult erővel, lehetőleg még 25 évig! ☺
Szeretnénk Péteri lakosságának megköszönni az alapítványba vetett bizalmát és az elmúlt év adó 1%-át.
Köszönettel:
Péteri Gyermekekért Közalapítvány kuratóriuma

Péteri Evangélikus Egyházközség
Köszönjük azok segítségét, akik részt vettek a temető takarításában! Köszönjük a virág és pénzbeli adományokat! A
befolyt összeget a temetőben eszközökre és előtetőre kívánjuk fordítani.
Ádvent első vasárnap (dec. 3. 10 óra) gyertyagyújtás a templom előtt. Szeretettel hívjuk a falu lakóit, vezetőit,
felekezeteit, civil szervezeteit egy közös együttlétre!
Szerdánként 18 órától Bibliaóra, csütörtök 15-18 óra varrókör.
Óvári Péter
lelkész

Katasztrófavédelem tájékoztatása
A Parlament október végi döntése nyomán 2018. január elsejével lép hatályba az a belügyi feladatokat érintő és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény, amelynek egyes paragrafusai változást hoznak a lakossági
kéményseprésben. A sormunka jövőre már csak a társasházak és a lakószövetkezeti ingatlanok esetében történik
ütemterv szerint. Az egylakásos épületek – a családi házak – tulajdonosai és használói a kéményseprőipari szolgáltató
munkavégzési menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő időpontban számíthatnak a kéményseprő
érkezésére, az égéstermék-elvezetőjük felülvizsgálatát tehát ők kezdeményezik. A katasztrófavédelem vagy az
önkormányzati közszolgáltató kéményseprője a munkálatokat továbbra is ingyenesen végzi.
A rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenység gyakorisága nem változik. A szilárd
tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében ez évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű
tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik, a kémények teljes
nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente esedékes. Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai az alkalmazott
fűtési rendszerüktől függően évente vagy kétévente kérhetik az ellenőrzés ismétlését.
A jogszabályi változásban érintett egylakásos ingatlanban élők a kéményellenőrzésre vonatkozó igényüket igen
változatos formában jelenthetik be a katasztrófavédelem ellátási területén:
• online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weblap Ügyfélszolgálat oldalán, az „időpontfoglalás”
elektronikus űrlap kitöltésével,
• telefonon a 1818 kormányzati ügyfélvonal 9.1.1-es menüpontban,
• e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen,
• levélben a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen,
• személyesen,
nyitvatartási
időben
a
megyei
ügyfélszolgálati
pontokon
(http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei),
• a külföldről intézkedők pedig a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az
ügyfélszolgálatot.
Minden változást csak a törvény hatályba lépése után, azaz 2018. január elsejétől vezetünk át a kéményseprőipari
szervezet eljárási rendjébe. Így az egylakásos ingatlanok tulajdonosai is csak jövő év elejétől kérhetik az új rendszer
szerint az egyeztetett időpontban végzett ellenőrzést és kezdeményezhetik az időpontfoglalást.

Bűnmegelőzési ajánlások az Ünnepekre
Vásárlás közben soha ne helyezzék pénztárcájukat és kézi táskájukat a bevásárlókosárba, figyeljenek oda
mobiltelefonjaikra is, azt soha ne külső, látható helyen hordják!
Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nem csak az ajándékok listáján, gyakran az ajándékozónál is
előfordulnak. Kevesen figyelnek rá, pedig a NYAKBAN viselt értékek (Mp3 lejátszók, telefonok) szinte felkínálják
magukat a tolvajoknak! Ezeket diszkréten, a ruha alatt célszerű – s talán illik is viselni. (Ha ilyet vásárolnak
ajándékként, érdemes erre a leendő tulajdonos figyelmét is felhívni!)
Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljenek értékeire, és a már megvásárolt ajándékokat se hagyják
felügyelet nélkül!
Az elhasználódott bankjegyek mellett néha a hamisítottak is gondot okoznak. Figyeljenek rá, ha a megszokottól eltérő
tapintású pénzjegyet adnának esetleg Önöknek vissza! Azt sem szabad elfelejteni, hogy az 1000 Ft-osok már csak a
csillogó fémes szállal érvényesek! Ha másmilyet kapnának, azt előzékenyen adják vissza!
A parkolás után, két vásárlás között is (!) ellenőrizzék, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható helyen
értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék! Ha a kesztyűtartót látványosan nyitva, üresen
hagyják: ez üzenet a tolvajoknak, hogy a gépkocsi üres! A parkolóban mielőtt magára hagynák a gépkocsit, ne
pakoljanak a csomagtartójába, mivel ezt a tolvajok kifigyelhetik. Érdemes már elindulás előtt a csomagtartóba rakni
azokat a dolgokat, amire a következő megállónknál nem lesz szükségünk, pl.: több helyen történik a bevásárlás.
Amennyiben a bevásárlás során gyermekeik az Önök legnagyobb figyelme ellenére elcsellengenének, vagy bármilyen
más jellegű problémájuk merülne fel, forduljanak azonnal az üzletek biztonsági szolgálataihoz, illetve a legközelebbi
rendőrjárőrhöz, vagy a 107 és 112 segélyhívón kérjenek segítséget.
A látható helyen hagyott ruházat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, mivel ezt nem tudhatja a
tettes és az ablakbetöréssel történő ellopásához elegendő lehet pár másodperc.

Tömegközlekedési eszközök:
Zsúfolt helyeken táskájukat tartsák bezárva, - jó ha a cipzáron kívül csat is nehezíti a hozzáférést - és kezükkel,
karjukkal öleljék át táskájukat! Semmiképpen ne tegyék könnyedén a hátukra, oldalukra! Lehetőség szerint utazás vagy
várakozás során kerüljék a tülekedést!
Értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, hogy tömegközlekedési eszközön tárcájukból pénzt vesznek ki, vagy épp
nagy értékű telefonjukat látványosan használják, mert amikor elteszik, megmutatják azok pontos helyét az Önöket
figyelő bűnözőknek!
Ha egy buszon, villamoson, bevásárlásnál szokatlan, oda nem illő esemény történik (pl. valakik heves szóváltásba
bocsátkoznak, vagy elájul valaki), az esetlegesen szükséges segítség mellett tanácsos az értékekre még inkább figyelni!
Nagyon sok tolvaj használja ki az emberek figyelmetlenségét, jó szándékát, segítőkészségét.
Ha felmerül a gyanú, hogy a villamoson, buszon, vásárlóhelyen zsebtolvajok tevékenykednek, jelezzék ezt a jármű
vezetőjének, az ott lévő biztonsági szolgálat tagjainak, kérdezzék meg, nem utazik-e rendőr a járművön, ha szükséges,
hívják a rendőrséget!
Elutazáskor fokozottan vigyázzanak, mert a pályaudvarokon és vonatokon jellemzőek a csomaglopások! Bőröndjeiket
ne bízzák ismeretlenekre, használják inkább a csomagmegőrzőt! Le- és felszálláskor is ügyeljenek táskáikra, ne bízzák
idegen emberekre! Legyünk egészségesen bizalmatlanok a vonatokon azokkal szemben, akik túlzott bizalmaskodással
igyekeznek figyelmünket minden áron elterelni értékeinkről! Lopás esetén értesítsék a jegykezelőt és a rendőrséget!
A gépjárműfeltörések megelőzése érdekében az alábbiakra érdemes figyelmet fordítani:
Gépjárművét lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyja.
Semmilyen értéktárgyat, okmányt ne hagyjon a gépjárműben látható helyen.
A gépjárműtől való távozás előtt győződjön meg az ajtók, ablakok zárt állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról, a
mechanikus biztonságtechnikai eszközök felhelyezéséről.
Használja a csomagmegőrzőket, a vásárolt árukat egyszerre, a vásárlás befejezését követően helyezze el a gépjármű
csomagtartójában.
Rablás sértettjévé a fent vázolt valamennyi bűnelkövetési módszer erőszakos alkalmazásakor válhatnak. Ezekben az
esetekben a szituáció nem biztosít lehetőséget segítségkérésre, ezért célszerű az alábbi magatartásformákat tanúsítani:
• Ne szálljon szembe a támadóval, támadókkal, ha nem biztos fizikai erőfölényében,
• Mindig személyes biztonságát helyezze előtérbe az anyagi javakkal szemben,
• Személyes biztonsága megtartása érdekében felszólításra adja át a követelt értéktárgyakat.
Sértetté válás esetén:
• Próbáljon minden részletet megfigyelni egy későbbi, használható személyleírás adásához,
• Feljelentését célszerűen a bűncselekmény elkövetési helye szerint illetékes rendőrkapitányságon tegye meg,
• A feljelentés megtétele során, illetve azt követően kérni fogják eltulajdonított értékeinek listáját, sorszámát,
egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit, így azokat őrizze meg,
• Minél előbb tiltsák le bankkártyájukat, illetve mobiltelefonjukat az esetleges visszaélés elkerülése érdekében,
• Amennyiben lakáskulcsaikat irataikkal együtt tulajdonították el, célszerű zárat cseréltetni a lakásajtón az
esetleges betörés elkerülése érdekében.

