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Balatonfűzfő önkormányzata a nyilvánvalóan korrupción alapuló rendeletek alapján lehetővé teszi, 
hogy az általa foglalkoztatott VERTIKÁL Zrt. szemételviteli számlákkal zaklasson egy nem létező 
szemétgyűjtő edény „kuka” ennyiszer, annyiszor általa ürítését számlázva, visszamenőlegesen arra 
az időszakra is, amikor egyszer sem vitt el a telkemről hulladékot, mert a nem komposztálható, ott 
létrejött nyaralótelki hulladékot a Budapesti lakásunk szemetével együtt dobtam ki. Közérdekből is 
kénytelen vagyok feljelenteni őket, miután a jegyző megígérte, hogy rendezi a kérdést, de nem tette 
meg. Illés Zoltán VM államtitkár úrnak is többször jeleztem, hogy lejáratja a kormányt, ha egy 
nyaralótelek (vagy lakótelek) rezsijét hamis szemétszállítási számlákkal engedik növelni. Közben a 
veszprémi ügyészség elutasította a hamis szemételviteli számlák miatti feljelentést, mert szerinte a  
hamis számlázás csak 20.000,-Ft felett bűncselekmény. (Újabban már több mint 80.000,-Ft-ot 
próbálnak behajtani a hamis, az el nem vitt szemét elszállítását számlázás alapján.) Ezenfelül 
ugyanez az önkormányzat küldött egy másik számlát, hogy 5 évre visszamenőleg fizessek félmillió 
Ft telekadót a beépítetlen nyaralótelek után. Elképesztő összeg, teljesen finanszírozhatatlan, nem 
lehet kifizetni a nyugdíjból. Nemrég pedig súlyos büntetéssel fenyegettek meg, ha nem kötök rá (a 
telken még nem létező lakóházat) az önkormányzati szennycsatorna hálózatra. Ez is nyilvánvalóan 
korrupción alapuló rendeleti csalás, az, hogy a felszín alatti ivóvízkészlet védése ürügyén büntetik a 
szennycsatornájukra igényt nem tartó, a saját szennyvizüket a saját kertjük öntözésére, növényei 
táplálásra hagyományos módon használó telektulajdonosokat. Bizonyítja a csalást, hogy ugyanott, 
ugyanakkor a felszín alatti vízkészletet szennyező növényvédő szerek, műtrágyák és állati trágyák 
használata meg van engedve, vagyis nem a környezetvédelem, egészségvédelem a tényleges cél, 
hanem a lakosság eladósítása, rezsijének növelése, hogy elárverezhessék az eladósodott ingatlanát 
(nyilván ezúton biztosíthatnak olcsó ingatlant a hazánk területét megszerezni akaró külföldieknek). 
 
Kérem, hogy váltsák le a hamis rendeletetek érvényben tartásával csalást bűnpártoló korrupt 
önkormányzati képviselőket és egyéb hivatalnokokat és ne kérkedjenek rezsicsökkentéssel, míg ez 
meg nem történt! 
 
Közérdekű bejelentésként kapja Orbán Viktor miniszterelnök, a hozzám intézett 2013. júliusi 
üzenetére válaszként, feljelentésként is kapja: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a 
Legfőbb Ügyész. 
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