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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Visszautasítom a tőlem el  nem vitt  hulladék "ennyiszer-annyiszor" elvitelét  és megsemmisítését 
leszámlázási csalást. Feljelentem az számlázási csalást folytató szemétgyűjtő Vertikál cég vezetőjét. 
Feljelentem az  ilyen  és  hasonló  önkormányzati  szolgáltatói csalásokra  rendeletekkel  törvényes 
lehetőséget  biztosító  országgyűlési  és  önkormányzati  csalókat.  Rezsinövelési  csalást folytatnak, 
miközben az ellenkezőjével kampányolnak. Lejáratják vele Orbán Viktor miniszterelnököt is,  aki 
ismeri a csalást, de folytatni engedi, s ezzel önmagáról is kiállítja a „korrupt bűnöző” bizonyítványt.
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Tisztelt Tejfalussy András!

Levelére válaszolva az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni.
Ön levelében nyilatkozta és leírta, hogy keletkezik hulladék a 8175 Balatonfűzfő, Dobó I.u.9. 
szám  ingatlannál, de azt elégeti vagy elvitte Budapestre. Ez szabálytalan, mert az ingatlanon 
keletkezett hulladékot a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) 
alapján a lakos az ingatlanon gyűjtött hulladékot köteles olyan az Önkormányzat, vagy Társulása 
által kiválasztott szervezetnek átadni, amely a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
végzi.
A törvényi szabályozás, amire levelében hivatkozik a beépítetlen belterületi ingatlanra vonatkozik.
A mellékelt fotó alapján ez nem beépítetlen üres ingatlan, látható rajta 2 épület is amiből az egyik 
azt sejteti, hogy ott laknak mivel villany,parabola antenna és kémény is látható az épületen.
Önnel jelenleg már közszolgáltatási viszonyban nem állunk, a korábbi jogviszonyból eredő 
közszolgáltatási díjhátralék behajtása iránt folytatjuk eljárásunkat.
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Társaságunk a korábbi leveleiben közölteket továbbra is fenntartja, egyéb kiegészítést nem 
kívánunk tenni.
Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk alapján a hulladékszállítási díjhátraléka kamat és 
hátralékkezelési költséggel növelten 2013.12.31.-ig 91.018 Ft, melytől Társaságunk eltekinteni nem 
tud.
Önnek fel tudjuk ajánlani a tartozás nagysága miatt a részletekben történő kiegyenlítést, 
amennyiben élni kíván, úgy az erre irányuló kérelmét írásban kell benyújtania.
Amennyiben válaszlevelünkben foglaltakat nem tudja elfogadni, akkor panasszal az alábbi 
szervezeteknél élhet:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
1052 Budapest, Városház u 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144
Tel.: 06/1-328-0185; Fax: 06/1- 411-0116 Ügyfélszolgálati tel: 06/30-940-7039
Email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt.99.
Tel.:1-488-2131
FAX: 1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6
Tel.: 22/510-310;  vagy 22/ 510-323; Fax: 22/510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu vagy csilla.szaller@fmkik.hu        
 
Polgárdi, 2014.02.05.                                                      Tisztelettel: Wittmann Gézáné
                                                                                                     Ügyfélszolgálati vezető
---------------
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