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NYILVÁNOS Ügyészségi feljelentés, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással, Kövér László
országgyűlési  elnök:  „Egyre  arrogánsabban  érvényesítik  az  érdekeiket”  című
előadása  (lásd  melléklet)  kapcsán,  mint  az  Országgyűléshez  címzett  kárelhárító
közérdekű  bejelentés  is,  a  nyugdíjas  ingatlantulajdonosok  rezsijét  tűrhetetlenre
fokozó  hamis  rendeletekért  és  azok  érvényesíteni  hagyásáért  felelősök  ellen,
hozzászólásként megjelentetni próbálva az előadást ismertető „fidesz.hu” honlapon.

Az Ügyészségnél is feljelentem, hogy az ígért rezsicsökkentést úgy valósítják meg a mi, a
nyugdíjasok  kárára  Balatonfűzfőn,  hogy  1./beépítetlen  nyaralótelkünkre  (Dobó  u.  9.)
visszamenőleg  500.000,-Ft.  telekadót  vetettek  ki,  2./Általuk  soha  sem ürített,  nem létező
szemétgyűjtő edényünk ürítése címén közel 100.000 Ft-ot akarnak (a Polgármester, a jegyző,
Dr.  Szabó  Róber  ügyvéd  útján)  fizettetni  a  Vertikál  Zrt  csalóinak,  3./Több  mint  félmilliós
bírsággal fenyegetnek, mert nem a Balaton, a főivóvízbázis közvetlen szennyezésére, hanem
kertünk  növényei  öntözésére  és  táplálására  használjuk  a  saját  szennyvizünket  és  a
szennyvíziszapot. Nem a víztisztaságot védik, mert szabad ugyanitt állati trágyát, növényvédő
vegyszert, műtrágyát használni! Ha nem ismeri meg a magyar lakosság minden településen a
hazai csőd 11 eltitkolt fő okát és a tényleges kárelhárítási megoldásokat, egyre több magyar
fog nyomorultul kipusztulni. Ez a lényeg, minden más mellékes. A 11 eltitkolt csőd főokot lásd
a www.tejfalussy.com honlapomon!
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Melléklet

Kövér: Egyre arrogánsabban érvényesítik az érdekeiket

2013. augusztus 21., 15:53

Kövér László szerint a nagyhatalmak egyre arrogánsabban érvényesítik érdekeiket.

Míg az unió alapítói azt vallották, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, addig a 
mai utódok egy része úgy gondolja, hogy az Európai Unió nem más, mint egy közös piac - 
hangsúlyozta Kövér László a Hír Televízió Magyarország élőben című műsorában.
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