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Február 23-án a Felső utcában 
reggel kilenc órakor az egyik 
családi házba ajtókifeszítés 
módszerével ismeretlen tette
sek behatoltak, azonban a ház
ból eltulajdonítás nem történt.

Ugyanezen a napon a Mecset 
utcában lévő vízmű épülete 
mögötti parkolóban lezárt álla
potban lévő BMW típusú sze
mélygépkocsi ablakát betörték, 
és onnan a feljelentő bőrka
bátját, valamint személyes ira
tait, okmányait tulajdonította el 
ismeretlen elkövető.

Február 24-én a Tárnoki úton 
egy átépítés alatt álló családi 
házból a felszerelt új kazánt 
tulajdonította el ismeretlen tet
tes, a házba zártörés módszeré
vel jutott be.

A Favágó utcában lévő nap
közis táborba kerítéskivágás 
módszerével hatolt be ismeret
len elkövető, de az épületből 
nem történt eltulajdonítás. 

A Csanád utcába ablakbefe
szítés módszerével jutott be egy 
családi házba ismeretlen elkö
vető, onnan ékszereket tulajdo
nított el mintegy 100 ezer forint 
értékben.

A Hivatalnok utcába lévő 
egyik családi házba erkélyajtó 
berúgásával jutott be az elkö
vető, de a riasztó jelzésére a 
helyszínről elmenekült, eltulaj
donítás nem történt. Rongálási 
kár: 15 ezer forint. 

Február 25-én a BajcsyZs. 
úton egy építési telekről az 
árammérő órát tulajdonította el 
ismeretlen elkövető.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság által kiadott körözés alapján 
a közrendvédelmi járőr elfogott 
egy férfit. 

A Mecset utcába alkalmi 

lopás módszerével egy családi 
házból 250 ezer forint kész
pénzt tulajdonított el ismeretlen 
tettes.

Február 26-án a Néra utcában 
lévő asztalosműhelybe henger
zártörés módszerével jutott be 
az elkövető, onnan különböző 
szerszámgépeket tulajdonított 
el. Lopási kár: 300 ezer forint.

Az Almafa utcában egy 
bekerített építési telekről tulaj
donította el ismeretlen elkövető 
a villanyórát.

A Somogyvári utcában meg
találtak egy körözés alatt álló 
Mazda típusú személygépko
csit, a tulajdonos kiértesítés 
után átvette a gépjárművet.

A Tesco parkolójában lezárt 
állapotban lévő Iveco típusú 
kisteherautó jobb oldali ajtózár
ját feltörte ismeretlen elkövető, 
és onnan készpénzt, mobiltele
font, kabátot tulajdonított el.

A Riminyáki út és Gellér 
utca kereszteződésében elfog
tak egy nőt, akire vonatkozóan 
a PKKB, valamint a Szentendrei 
Bíróság bocsátott ki elfogatópa
rancsot.

A Fördő utcában parkoló 
Volkswagen Caddy típusú sze
mélygépkocsiba zártörés mód
szerével behatolt ismeretlen 
elkövető, onnan laptopot tulaj
donított el.

Február 27-én a Bolyai János 
Általános Iskola tanári szobájá
ból alkalmi lopás módszerével 
MP3lejátszót tulajdonított el 
ismeretlen elkövető.

A Berezna utcában az egyik 
családi ház bejárati ajtajának 
nyitott állapotát használva besur
rant egy ismeretlen elkövető, és 
onnan a család által használt 
személygépkocsi indítókulcsait, 

valamint az utcán parkoló gép
kocsit eltulajdonította.

A József Attila utcában egy 
lakatlan családi ház udvaráról 
tulajdonított el ismeretlen elkö
vető egy kerti traktort.

Február 28-án a Fuvaros 
utcában az egyik családi ház 
udvarán parkoló autóbusz 
tanksapkáját lefeszítették, és 
abból 40 liter gázolajat tulajdo
nítottak el.

Március elsején a Fő úton 
rendőri ellenőrzés során iga
zoltatták egy személygépkocsi 
vezetőjét, majd az igazoltatás 
után ittas járművezetés miatt 
előállították. 

Március másodikán a Festő 
utcában ismeretlen elköve
tő ajtóbefeszítés módszerével 
jutott be az egyik családi házba, 
onnan műszaki cikkeket, éksze
reket tulajdonított el. A kár 
mintegy kétmillió forint. 

Március 3-án a Judit utcában 
lévő hétvégi ház melléképületé
be ajtóbefeszítés módszerével 
hatolt be az ismeretlen elköve
tő, onnan különböző szerszá
mokat tulajdonított el.

Ugyanezen a napon egy érdi 
lakost előállítottak ittas jármű
vezetés miatt.

Március 4-én az Imre utcá
ban parkoló Citroën típusú sze
mélygépkocsiba ablakbetörés 
módszerével jutott be ismeret
len elkövető, onnan 1 db sport
táskát tulajdonított el.

Ugyancsak negyedikén a 
Vereckei utcában bekerített csa
ládi házba a kerítésen mász
tak be ismeretlen elkövetők, a 
hátsó teraszajtót megkísérelték 
befeszíteni, de cselekményük 
közben a tulajdonos megzavar
ta őket, és elmenekültek.

Kék hírek

információk

Nap: Időpont: Helyszín:

 1. 7.00–9.00 Diósd, Balatoni út
 2. 10.00–14.00 Tárnok, Zámori út
 3. 15.00–17.00  Százhalombatta, Damjanich 

u., Vasút u.
 4. 9.00–11.00 Érd, BajcsyZs. iskola előtt
 5.  
 6.  
 7. 15.30–17.30 Diósd, Petőfi S. u.
 8.  
 9. 8.00–10.00 Érd belterülete
10.  
11. 15.00–17.00  Százhalombatta, Erőmű u., 

Szabadság u.
12.  
13. 7.00–09.00 Diósd, Völgy u.
14.  
15. 14.00–16.00 Érd belterülete

Nap: Időpont: Helyszín:

16.  
17. 15.00–17.00  Százhalombatta, Csenterics 

u., Vörösmarty u.
18.  
19. 9.00–11.00 Sóskút, Petőfi S. u.
20.  
21. 10.00–12.00 Pusztazámor Fő u.
22.  
23. 7.30–09.00 Diósd, Vadvirág u.
24.  
25. 15.00–17.00  Százhalombatta, Erkel krt., 

Fogoly u.
26.  
27. 9.00–11.00 Érd belterülete
28.  
29. 9.00–11.00 Tárnok, Hazatérők útja
30. 14.00–16.00 Tárnok, 7es út

Márciusi sebesség-ellenõrzések
Az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területén március hónapban az alábbi helyeken és időpontok
ban végeztek sebességellenőrzést:

A változtatás jogát az Érdi Rendőrkapitányság fenntartja

Március 20., péntek
Társaságiadóelőleg-befizetés, havi bevallók kör-
nyezetvédelmi termékdíjának befizetése, játék-
adó befizetése és bevallása, havi áfa befizetése 
és bevallása, 0901-es havi bevallás benyújtása, 
fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támo-
gatás igénylése, az Európai Közösségből történő 
beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 
0986-os számú bevallásának benyújtása, az 
Európai Közösség más tagállamából személy-
gépkocsinak nem minősülő új közlekedési esz-
köz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem 
rendelkezők 0987-es számú bevallása.  
Március 28., péntek
Környezetvédelmitermékdíj-előleg és jövedéki-
adó-előleg befizetése és bevallása.
Március 31., hétfő
Környezetterhelésidíj-előleg befizetése, a tárgy-
évi környezetterhelésidíj-kötelezettség és az 
előleg különbözetének bevallása és befizetése.
Április 14., kedd
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg az 
általa levont különadó- és személyijövedelem-
adó-előleget, vagy magát a levont személyi 

jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a 
járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíj-
járulékot, a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat, 
a fizetendő társadalombiztosítási járulékot, az 
egészségügyi hozzájárulást, az egyszerűsített 
közteher-viselési hozzájárulást, a munkaadói 
és munkavállalói járulékot, a baleseti járulékot, 
a Start kártyával rendelkező foglalkoztatott 
után a 0/15/25% járulékot, korkedvezményre 
jogosító munkakört betöltő személy után a 
korkedvezmény-biztosítási járulékot. Az egyéni 
vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállal-
kozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 
E kötelezettségekről a foglalkoztató a 0908-
as, az egyéni vállalkozó magáról a 0958-as 
számú bevallást adja be, kizárólag elektronikus 
formában. 
A kiegészítő tevékenységet végző egyéni vál-
lalkozó az egészségügyi szolgáltatói járulékot 
eddig fizeti meg.
A biztosított őstermelők is a 0958-as számú 
adóbevallást adják be elektronikus úton a 
negyedévente fizetendő járulékaikról. 
Az egyéni vállalkozó április 14-ig fizeti be az elő-

leget, akár az általános szabályok szerint, akár 
átalányadóval adózik. Az evás vállalkozások is 
most fizetik be a negyedéves előleget.
Április 15., szerda
Az áfa-törvényben meghatározott új közleke-
dési eszközt értékesítő adózó a 0988-as számú 
nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
Április 20., hétfő
Havi és negyedéves társaságiadóelőleg-befize-
tés, havi bevallók környezetvédelmitermékdíj-
befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 
0978-as bevalláson, havi és negyedéves áfa befi-
zetése és bevallása, 0901-es havi és negyedéves 
bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és 
költségvetési támogatás igénylése a 0911-es 
nyomtatványon. Az Európai Közösségből törté-
nő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 
0986-os számú bevallásának benyújtása.  
Április 30., csütörtök
A környezetterhelési díj befizetése és bevallása 
a 0950-es nyomtatványon.  
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