
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal 
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság 
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408 
 
MEHNAM-info / Jogjavítás                           Kód: balatonfuzfoi-szemetdijcsalas-130913 
 
BALATONFŰZFŐI ÖNKORMÁNYZAT REZSINÖVELŐ SZEMÉTDÍJ CSALÁSI KÍSÉRLETEI 
FELELŐSEIT ÉS AZ ŐKET BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEKET NYILVÁNOSAN FELJELENTÉS: 
 
Feljelentem a Balatonfűzfői Önkormányzat jegyzőjét, dr. Takács Lászlót, aki adóként akarja 
befizettetni azokat az ennyiszer és annyiszor végzett szemétgyűjtő edény ürítéseket, amelyeket az 
általuk foglalkoztatott szemétgyűjtő cég hamisan számlázott, mivel Budapestre vittük a hulladékot és 
ott fizettünk az elviteléért. Egyszer sem ürítették a szemétgyűjtő edényt, nincs, nem is volt 
szemétgyűjtő edényünk. 
 
Már több feljelentés is tettem ez ügyben, de az ügyészek bűnpártolhatják a csalás elkövetőit, mert 
nem hajlandók ellenük sem nyomozni, sem vádat emelni. Legalább 60.000-Ft-ot akarnak az állami- 
és önkormányzati rendeletekre hivatkozással hulladékelvitelért és -kezelésért kicsalni! Ha a 
hulladékkezelési rendeletek valóban lehetőséget biztosítanak erre a csalásra, akkor ezúton 
feljelentem ezeknek a rendeleteknek nem csak az alkalmazóját, dr. Takács László balatonfűzfői 
jegyzőt, de a megfogalmazóit, jóváhagyóit és fenntartóit is és egyben felkérem a hulladék gyűjtésért 
és hulladék-kezelésért jelenleg felelős vidékfejlesztési államtitkárt dr. Illés Zoltánt, hogy küszöbölje 
ki a nem létező szemétgyűjtő edény ürítéséért fizettetésre lehetőséget biztosító hamis törvényeiket és 
rendeleteiket. Gyümölcsösként használt, ház nélküli nyaralótelkünk címe: Balatonfűzfő, Dobó u. 9.  
 
A szennycsatorna használatra kényszerítésükkel is bűncselekményeket, hamis környezetvédelmi és 
egészségvédelmi indokokra alapozott ivóvíz szennyeztetést, trágyázási és élelmiszer önellátási 
költség növelést, rezsinövelési folytatnak. Valójában nem az ivóvíz tisztaságot védik, amikor egy 
műtrágyázni engedett telken a szennyvízzel trágyázást megtiltják, megakadályozzák, hanem 
kiszolgálják velünk szemben a műtrágya gyártók profitérdekeit és a szennyvízkoncentrálással a 
természeti környezetet terhelő, az ivóvízbázis folyókat, tavakat szennyvizekben lévő vegyszerekkel 
mérgező, az emberi ürülék fertőző vírusaival szennyező szennyvízgyűjtő cégek profitérdekeit.  
 

Mellékletek: 
 

1./rezsicsokkentesi-javaslataink-megmutatjak-130912 
 

2./szennyvizrol-is-Ragalyi-Peter-dissertation.pdf . 
 
A további bizonyítékok az 1./ mellékletnél vannak, ill. a www.tejfalussy.com honlapon találhatók. 
 
Budapest, 2013. 09. 13. 

 
Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com ) 
 
Kapják: Polt Péter legfőbb ügyész, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Illés Zoltán 
környezetvédelemért, ivóvíztisztaságért és hulladékkezelésért felelős államtitkárnak (e-mailen). 
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