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Köszönöm tájékoztatását.
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Jelen levelemmel alkotmányossági panaszt nyújtok be Tihany 5/2015. számú rendeléhez annak hatályba
lépése után, a rendelkezésre álló 180 napon belül.
A rendelet véleményem szerint több ponton az Alaptörvénybe ütközik, ezért kérem a Tisztelt
Alkotmánybíróságot, hogy az 2011. évi CLL törvény 26. S (2) és az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c)
alapján vizsgálja meg azt
- A rendelet megalkotása során a Tihany Község Önkonnányzatának 11/2013 rendeletében foglalt
társadalmi-partnerségi egyeztetés szabályait figyelmen kívül hagyva, nem helytálló válasszal, érdemi
indolkás nélkül utasította el kifogásomat. Véleményem szerint ez ellentétes az Alaptörvény XXIV. cikk
(1) tartalmával.
- A rendelet megalkotása eredményeképpen sérül az Alaptörvény XXL cikk 1. pontja és nem segíti e16 a
környezet védelmét a XX. cikk 2. pontja szerint.
- A rendelet nem felel meg az Alaptörvény 32. cikk (3) pontjának, mert a megalkotott rendelet más
jogszabállyal ellentétes.
Az Önkormányzat a környezet védelmének alaptörvényben rögzített kötelezettségét a mellékelt Részletes
Környezet jogi Tanulmány dmú melléklet szerint részletezett pontokban nem tartotta be.
A mellé kelt Összegz6 környezet jogi vizsgálat dmú dokumentun a fentiek mellett a védett közkelt területek
átsorolásának problémáit tartalmazza, amelyek véleményem szerint az alaptörvénybe ütköznek.
Amellékelt Szakhatósági véleményezési összefoglaló pedig szintén azt támasztja alá, hogy az eljárásban
részt vev6 szervek figyelmen kívül hagyták az alaptörvény iránymutatását.
A rendelkezésenu'e álló jogorvoslati lchet6ségeket kimerÍtettem és nagyon elkeserít, hogy azzal a helyzettel
kell szembenéznem, hogy állampolgárként túrnöm kell egy általam jogszabálysért6nek tartott rendeletet,
elszenvedni az abból engem ért károkat, meIt az azt készít6 önkonnányzat, az állami f6építész , az
államigazgatási szervek és a konnánylúvtalok az államigazgatási eljárás keretében általuk jegyz6könyvbeil
elismeIt és rögzített jogszabályütközés ellenére sem indították meg a felülvizsgálati eljárást.

Kérem. hogy legyenek segítségemre, hogy panaszom tisztázásra kerüljön és megnyugtató jogorvoslati
lehetőséget kapjak és amennyiben panaszom jogos, a rendelet az AJaptörvénnyel megfelelő tartalommal
módosul hasson!
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