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KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Garázdaság bűntette 2019.05.07. 09:00

Az ügy lényege:
A férfi 2018. augusztus 18. napján, Komáromban sétálva, hirtelen dühkitörése miatt egy
térkődarabot  az  egyik  lottózó  biztonsági  üveggel  ellátott  bejárati  ajtajának  dobott,
melynek következtében az üveg berepedt. A vádlott 155.575 forint kárt okozott.
A férfi 2018. augusztus 24. napján, késő este, Komáromban, magánéleti problémái miatt
indulatos lett, ezért az egyik templom előtti téren a 106 cm hosszúságú betonvas rúddal,
valamint a kalapáccsal a tömör mészkőből készült, teljes alakos emlékszobrot ütni kezdte,
melynek  következtében  a  szobor  jobb  arcfele,  kézfejei,  palástjának  szélei  letörtek.  A
vádlott a rongálással 8.610.600 forint kárt okozott.

A férfi 2018. augusztus 27. napján, délelőtt, az otthonából – egy betonvasat a kezében
tartva – kirohant az utcára, és a szemben lévő családi ház kétszárnyas ablakát, illetve a
műanyag redőnyt a betonvassal ütni kezdte, melynek következtében a redőny beszakadt,
a  hőszigetelt  ablaküveg  betört,  a  fém  ablakpárkány,  valamint  az  alatta  lévő  vakolat
megsérült. A vádlott a tulajdonosnak 34.220 forint kárt okozott. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.05.09.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

Állatkínzás vétsége 2019.05.09. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2018. szeptember 08. napján az esti órákban kisbéri házának
teraszán észlelt egy kismacskát, amelyet úgy próbált meg onnan elzavarni, hogy felkapott
egy  nagyméretű  fakanalat,  amellyel  háromszor  a  macska  fejére  ütött.  Az  ütés
következtében  a macska elfeküdt.
A macska bántalmazását észlelte annak tulajdonosa, a vádlott szomszédja, aki számon
kérte az elkövetőt. A vádlott ekkor a földről felvette a kismacskát, és a háza mögötti gazos
területre dobta. 
A kb. 2 hónapos korú házi macskát annak tulajdonosa kórházba vitte, azonban az állat
olyan súlyos agyi sérüléseket szenvedett, amely miatt elaltatták. 

Megjegyzés:  Előkészítő  ülés.  Az  ügyészség  a  vádiratban  indítványt  tett  a  büntetett
előéletű  férfival  szemben  arra,  hogy  a  bíróság  végrehajtásában  felfüggesztett
fogházbüntetésre ítélje.

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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