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

Nyilvántartási szám: 2458

lyen Önt, mint a zsűri elnökét – egyéb fontos elfoglaltsága miatt –Kunszt

Tárgy:

Márta alpolgármester helyettesítette. A döntő lezárásakor a zsűri megál-

óvás a Miénk a Város Vetélkedő
hivatalos végeredményének megváltoztatása ellen

lapította 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:
4/2009

A mai napon jutott hivatalosan tudomásunkra, hogy a verseny zsűri által
Ügyintézőnk:
Máté István elnök Gyü
késiek Öntevékeny Köre Egyesület,
dr. Gallovich Éva elnök RigóderDomb Egyesület
Iktatószámuk:

kihirdetett végeredményét megváltoztatták.
Ez ellen jelen iratban ésszerű határidőn belül óvást nyújtunk be, melyet
az alábbiakban indokolunk.
ELJÁRÁSI KIFOGÁSOK

Ügyintézőjük:

1. Nincs tudomásunk arról, hogy bármely csapat hivatalos, írásbeli
óvást nyújtott volna be a vetélkedő zsűrijének ésszerű határidőn
belül (24 óra a verseny lezárását követően).
2. Nincs tudomásunk arról, hogy a zsűri az érintett csapatokat
Melléklet:
1 gar. a vetélkedővel kapcsolatos
levelezés és iratok
1 pld. meghatalmazás a Budai
Külváros csapatának hivatalos képviseletére

egyeztetésre hívta volna a helyzet tisztázására.
3. Nincs hivatalos tudomásunk semmiféle olyan eseményről, körülményről, mely indokolná az eredmény megváltozását.
4. Nem ismerünk arra vonatkozó példát, hogy egy verseny hivatalosan kihirdetett eredményében a sorrend megváltozott volna.

FORMAI KIFOGÁSOK
1. Tudomásunk szerint a Miénk a Város vetélkedő döntőjének nem volt hivatalos versenyszabályzata, versenyszabályzat című dokumentumot a Budai Külváros csapatának egyik tagja sem kapott sem elektronikus, sem nyomtatott formában.
2. Tudomásunk szerint a 60.000.000.- Ft összdíjazású vetélkedő eredményének hitelesítése céljából nem volt jelen közjegyző a verseny helyszínén.
3. Az előző két pontban felsoroltak miatt a zsűri által, a helyszínen meghozott és ott közvetlenül leellenőrzött (a zsűri asztalával szemben elhelyezett nagy mérető vetítővásznon is megjelenő) eredményen kívül semmiféle hitelesnek tekinthető bizonyíték
nem állhat rendelkezésre a verseny eredményének megállapításához.
ILLETÉKESSÉGI ÉS TARTALMI KIFOGÁSOK
1. A mai napon szereztünk hivatalosan tudomást arról a körülményről, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által a vetélkedő megszervezésével és lebonyolításával megbízott Pécsi Ifjúsági Központ a vetélkedő zsűrijének hatáskörét elvonva módosította a vetélkedő végeredményét.
2. A mai napon szereztünk hivatalosan tudomást arról a körülményről, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által a vetélkedő megszervezésével és lebonyolításával megbízott Pécsi Ifjúsági Központ a vetélkedő végeredményének megváltoztatása indokaként egy ismeretlen eredetű és ugyanilyen tartalmú XLS formátumú táblázatra hivatkozik.
3. A verseny végeredményének megváltozásával kapcsolatosan a Pécsi Ifjúsági Központ
sajtóközleményt adott ki, ezzel elvonta a verseny végeredményét kizárólagos joggal
megállapítani képes zsűri jogkörét.
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A Miénk a Város vetélkedőn első helyezést elért Budai Külváros csapatának álláspontja a
fentiekkel összefüggésben a következő:
1. A Miénk a Város vetélkedő döntőjét követően ésszerű határidőn belül egyik csapat
sem emelt kifogást a verseny kihirdetett hivatalos végeredménye ellen, ezért az
eredmény megváltoztatására nincs mód.
2. Versenyszabályzat és közjegyzői felügyelet hiányában, a verseny eredménye a zsűri
által az egyes versenyszámokra a helyszínen adott és ott közvetlenül a zsűri által leellenőrzött pontszámok összegzéséből adódik, ennek utólagos megváltoztatására
nincs mód.
3. A verseny eredményével kapcsolatban kizárólag a versenyeredményt megállapító
zsűri járhat el testületként, annak valamennyi tagjának együttes részvételével, ezt a
hatáskört más szervezet vagy intézmény nem vonhatja el.
4. A vetélkedő hivatalos eredményét nem befolyásolhatja egy ellenőrizhetetlen forrásból származó, ismeretlen helyen és időben készített és módosított, majd a döntő lezárását követő 5. napon elküldött táblázat.
A fentiek alapján kérjük Önt, mint a zsűri elnökét, hogy az esetlegesen felmerült kétségeket
oszlassa el oly módon, hogy mint az illetékes szerv elnöke sajtóközleményben erősíti meg a
verseny hivatalosan kihirdetett eredményét.
Mivel városunk lokálpatrióta polgárai vagyunk, az ügy minél egyszerűbb, csendesebb és
gyorsabb lezárását támogatjuk, s nem kívánunk a résztvevők által színvonalassá tett rendezvény végeredményét vitató folyamatban – jelen óvásunk elbírálásán kívül – részt venni.

Tisztelettel:

Máté István

dr. Gallovich Éva

elnök
Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület
a Budai Külváros csapatának
megbízott képviselője

elnök
Rigóder-Domb Egyesület
a Budai Külváros csapatának
hivatalos képviselője

Pécs, 2009. december 2.
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