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Feljelentés Orbán Viktor kormányfő kezéhez, mint nyilvános közérdekű bejelentés- és feljelentés is, az 
el nem vitt szemétért szemétszállítási és szemétkezelési díjat fizettetni próbáló csaló önkormányzati  
vezetők és szemétszállító cég vezetőket bűnpártoló csaló ügyészek ellen és az ilyen és hasonló hivatali 
csalások büntetlenül folytatását is lehetővé tevő törvényeik és rendeleteik létrehozói és fenntartói ellen. 

Kormányszintű, ill. országgyűlési vizsgálatot követelek a legfőbb ügyész szerepét illetően és a kormány 
rezsicsökkentési  ígérete  igazságtartalmával  kapcsolatban.  Kérem  figyelembe  venni,  hogy  –  mint 
korábbi  környezetvédelmi  minisztériumi  megbízott  szakértő,  a  közérdekre  is  tekintettel  - 
folyamatosan tájékoztattam Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár urat erről a „szemétügyi  
csalásról”, amit egyesek a környezetvédelmi stb. törvényekre és rendeletekre hivatkozva folytatnak!
Az  évek  során  bebizonyosodott,  hogy  a  nyaralótelek  tulajdonosok  kárára  az  el  nem  végzett 
önkormányzati  szolgáltatásért  fizettetési  rezsinövelési  csalást  a  Balatonfűzfői  Önkormányzat  és  az 
általa szemétgyűjtéssel és szemétkezeléssel/újrahasznosítással megbízott Vertikál Nonprofit Zrt. cég az 
önkormányzat és az ügyészek „megengedett csalásai” esetében folytathatja büntetlenül.  A veszprémi 
ügyészség  előbb  azzal  hárította  el  az  el  nem  vitt  fűzfői  szemét  elvitelét  kifizettetni  próbáló  fűzfői 
önkormányzat által foglalkoztatott szemétcég (vezetője) ellen benyújtott feljelentést, a vádemelést, hogy a  
kicsalni próbált összeg még nincs 20.000-Ft. Ma már 100.000 Ft-nál is több. Leszögezem: 1./ A nyaralótelek,  
gyümölcsösként használt fűzfői kertem tekintetében nem igényeltem a fűzfői önkormányzattól vagy annak 
szolgáltatóitól szemét elszállítást. 2./ Nem írtam alá szerződést a szemét elszállíttatásra. Nem tettem ki az  
utcára szemétgyűjtő edényt. 3./ Nincs szemétgyűjtő kuka-edényem. 4./A Fűzfő Dobó u. 9. szám alatti telken 
tartózkodásomkor keletkező hulladék nagy részét  felhasználom a kertben és  vagy elégetem,  s  ha marad 
belőle,  felviszem a budapesti  lakásszövetkezeti  lakásunkba.  5./Mindezt  személyesen elmondtam a fűzfői 
jegyző  Takács  Lászlónak,  aki  megígérte,  hogy  leállítja,  abbahagyatja  a  szemételszállításdíj-kicsalási  
kísérleteket. 5./Igazolást is küldtem, hogy minden, a Budapesti lakásszövetkezeti, 1036 Bp. Lajos u. 115.  
szám  alatt  lévő  lakásból  leadott  szemétért  ott  fizetek,  a  Fűzfőről  oda  vitel  után  általam  „szemétnek” 
nyilvánított fűzfői hulladék elszállításáért is. Csalással eladósítással játsszák át területeinket Izraelnek!?* 
A fentiek azt is bizonyítják, hogy a hazai törvények és rendeletek és az azokat létrehozó és fenntartó  
kormányok tudatosan lehetővé teszik a lakosság kárára folytatott önkormányzati - önkormányzati-
megbízott-szolgáltatói csalásokat, vagy bármely más csalást. Pl. azt is, hogy miközben a Fidesz azzal  
szerez parlamenti mandátumokat, hogy megtiltotta az ingatlanadóztatást,  a fűzfői önkormányzat 5 
évre visszamenőleg félmillió Ft ingatlanadót (!) vetett ki ránk nyugdíjasokra, egy beépítetlen, ritkán 
látogatott, és akkor is elsősorban gyümölcsöskertként hasznosított nyaralótelek tulajdonunk alapján.*

Melléklet:  1. Előző feljelentőirat, kód: fuzfos-szemetdíj-csalokat-feljelentes-130903,
      2. Kiegészítő feljelentőirat: fuzfoi-szemetdij-csalokat-feljelentes-140515,

                * 3. Alliance Israelitée 100 éves terve, fő eszközük az ingatlan eladósítás (és a kálisóval mérgezés) 
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Melléklet-3. 

Az Alliance Israelitée alábbi RABLÓGYILKOSSÁGI „százéves terve” és Pozsgay Imre izraeli ígérete 
beteljesítéséhez európai uniós segítséggel, ukrán-orosz háborúval űzik át hazánkba az ukrán zsidókat?

HA UKRAJNA “EUSORSZÁG”, ÁTTELEPÜLŐ GAZDAGJAI FELVÁSÁROLHATJÁK HAZÁNK TERÜLETEIT!
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 "veszprem.uk@bv.gov.hu" <veszprem.uk@bv.gov.hu>;
 kdrbik@nav.gov.hu

másolatot 
kap:

 "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>;
 info@vertikalrt.hu;
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 "volner.janos@parlament.hu" <volner.janos@parlament.hu>;
 "birosag@fejer.birosag.hu" <birosag@fejer.birosag.hu>

titkos 
másolat:
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tárgy:

 Feljelentés Orbán Viktor kormányfő kezéhez, mint nyilvános közérdekű bejelentés- és feljelentés is, 
az el nem vitt szemétért szemétszállítási és szemétkezelési díjat fizettetni próbáló csaló 
önkormányzati vezetők és szemétszállító cég vezetőket bűnpártoló csaló ügyészek ellen és az ilyen 
és hasonló hivatali csalások büntetlenül folytatását is lehetővé tevő törvényeik és rendeleteik 
létrehozói és fenntartói ellen.

küldő: gmail.com
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