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2009. november 21-én zajlott le a Miénk a Város vetélkedő döntője, me-

Nyilvántartási szám: 2458

lyen dr. Páva Zsoltot, mint a zsűri elnökét – egyéb fontos elfoglaltsága

Tárgy:

miatt –Kunszt Márta alpolgármester helyettesítette. A döntő lezárásakor
Panasz benyújtása a
Miénk a Város Vetélkedő
hivatalos végeredményének
megváltoztatása ellen

a zsűri megállapította a hivatalos végeredményt, mely szerint első helyezést ért el a Budai Külváros csapata, második lett Üszög csapata, míg a
harmadik helyet Kertváros csapata szerezte meg.

Iktatószámunk:
05/2010

Az eredményhirdetést követően csaknem két hét elteltével jutott hivataÜgyintézőnk:
dr. Gallovich Éva elnök
Rigóder Domb Egyesület;
Máté István elnök
Gyükésiek Öntevékeny Köre
Egyesület,

losan tudomásunkra, hogy a verseny, zsűri által kihirdetett végeredményét megváltoztatták (sajtóközleményt lásd a mellékletben). Az eljárás ellen óvást nyújtottunk be dr. Páva Zsolt polgármesterhez címezve
(lásd a mellékletben). Az óvásunkra érkezett válasz érdemben nem felelt

Iktatószámuk:

a kifogásainkban megfogalmazott és rögzített tényekre, ezért kérjük Önt,
mint Pécs Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a verseny eredménye

Ügyintézőjük:
–

megváltoztatása körülményinek jogszerűségét szíveskedjen kivizsgálni
közigazgatási eljárás keretében.
Panaszunkhoz csatoljuk a versennyel és az eredményhirdetéssel kapcsolatos dokumentumokat, valamint a végeredmény megváltoztatásának

Melléklet:
kapcsolódó iratok

„alapját” képező eredmény nyilvántartó táblázatra vonatkozó informatikai szakértői helyzetleírást. A verseny teljes egészéről, beleértve a pontozást és az eredményhirdetést is, rendelkezésre áll a Pécs TV által készített felvétel, mely kétséget kizáróan bizonyítja a végeredmény hitelességét. Ennek beszerzésére nem volt módunk, de vizsgálat esetén döntő
bizonyítékként javasoljuk a felvétel megtekintését és értékelését, az érintett csapatok képviselőinak bevonása mellett.
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Kinyilvánítjuk, hogy az ügyet megegyezéssel kívánjuk rendezni, ennek érdekében továbbra is
készek vagyunk érdemi tárgyalásokat folytatni a városvezetés által kijelölt kompetens személlyel.
Kérjük, hogy a közigazgatási eljárás során a vizsgálat térjen ki az alábbiakban felsorolt kérdések megválaszolására is:
1. A verseny kihirdetett végeredményének megváltoztatása alapjául szolgáló táblázat tartalmát módosították-e a versenyt követően?
2. Amennyiben 1. pontban foglaltak fennállnak, ki volt az a személy aki a módosítást
megtette?
3. Amennyiben az 1. pontban foglaltak fennállnak, akkor az megvalósít-e büntetőjogi
tényállást?
Várjuk szíves vizsgálatát, a helyzet békés rendezésében előre egyeztetett időpontban személyes megbeszélésre is készek vagyunk.

Tisztelettel:

dr. Gallovich Éva

Máté István

elnök
Rigóderdomb Egyesület
a Budai Külváros Csapat koordinátora

elnök
Gyükésiek Öntevékkeny Köre Egyesület
a Budai Külváros Csapat tagja
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