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Indítványozó

Képv.:

alkotmányossági panasz indítvány a helyi
választási eljárásban meghozott Debreceni
Ítélőtábla
Pk.II.20.752/2014/2
számú
határozata és az azt megelőző eljárása miatt
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Tisztelt Debreceni ítélőtábla útján Tisztelt Alkotmánybíróság!
Alulírott
indítványozó a most csatolt meghatalmazással

igazolt jogi képviselőm (

útján a
Heves településen történt helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatosan lefolytatott eljárásban a Debreceni
Ítélőtábla által meghozott Pk.lI.20.752/2014/2 sz. alatti végzése és az azt megelőző első és másodfokú választási
bizottsági eljárások miatt és okán, az Alkotmánybíróságról szóló 20 ll. évi CLl. tv. 51. - 54. S alapján, e törvény 27. S
a.) és b.) pontja alapján, a Választási Eljárásról Szóló 2013. évi XXXVI. tv. 233. S ( 1.) bek.-ben írtak szerint az alábbi

alkotmányjogi

panasz

indítványt

terjesztem elő Magyarország Alaptörvényének B.) cikk ( l. ) bek. sérelme, az Államfejezet 24. cikk ( 2. ) bek. c) és d.)
pontjainak sérelme, 28. cikk sérelme, 35. cikk ( I. ) bek. sérelme alapján a Szabadság és Felelősség fejezet XV. cikke,
XXIV. cikke, XXVIII. cikke ( I. ) és ( 7. ) bek.-ben írt alapjogi sérelmek miatt.
Az Alaptörvényben biztosított jogok sérelme egyedi ügyben alkalmazott jogszabályalkalmazásának
alkotmánynak való
meg nem felelése és bírósági döntésnek az Alaptörvénynek való nem megfelelősége miatt következett be.
Kérem, hogya T. Alkotmánybíróság határozatával állapítsa meg, hogy a Debreceni Ítélőtábla PkJI.20.752/2014/2 sz.
alatti végzése és az azt megelőző eljárás a fentiek szerint alapjogot sért és ezért a Heves Megyei Területi Választási
Bizottság 96/2014 ( X.20. ) szám ú határozatára kiterjedően az Alaptörvény 24. cikk ( 3. ) bek. b.) pontja alapján
semmisítse meg.

Indokolás:
A Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.752/2014/2
napján vette kézhez.

számú végzését alulírott jogi képviselő elektronikus úton 2014. október 27.

A közvetlen érintettséget a Heves településen képviselő jelöltként való indulás alapozza meg.
Alulírott indítványozó az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítette.
Az ügyben se Kúria előtti felülvizsgálati
törvényi lehetősége nem áll fenn.

eljárás, sem perújítás nincs folyamatban

figyelemmel

arra, hogy ennek

Kijelentem, hogy jelen panasz indítvány aláírásával nem járulok hozzá személyes adataim nyilvánosságra hozatalához.
Az ítélőtáblai végzés meghozatalára az Alaptörvény rendelkezéseinek megsértésével került sor.
A felülvizsgálati kérelemben, az azt megelőző fellebbezésben, az azt megelőző kifogásban felhozottak, a korábban
csatolt bizonyítékok kellő alapot szolgáltatnak arra, hogy az Alaptörvény hivatkozott szabályainak helyes értelmezése
és alkalmazása alapján arra a jogkövetkeztetésre jussunk, hogy a támadott határozatok jogsértőek.
Nem lehet törvényes az a határozat, amelyalaptörvényi rendelkezést és választási törvényi alapelvet sért.

Mel/ékletek:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hevesi Helyi Választási bizottság határozata
Heves Megyei Területi Választási Bizottság 96/2014 ( X.20. ) számú határozata
Indítványozó kifogása
Indítványozó fellebbezése
Indítványozó felülvizsgálati kéreime
Ügyvédi meghatalmazás
Adatvédelmi jognyilatkozat

Kelt.: Egerben, 2014. október 29. napján
Tisztelettel Balázs Tihamér képviseletében:

