
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. július 16.

Javaslat a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

Előadó:            az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke                                                    
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke                             

Előkészítő:       dr. Vántus Judit osztályvezető
                          dr. Schleicher Judit ügyintéző

Meghívott: Nyers Emma hozzátartozó
Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Véleményező     bizottságok:      
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság       2020. 07. 09. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 07. 09.                
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 07. 09.                

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere javaslattal
élt, hogy a Radari Sporttelep viselje a 2013-ban elhunyt olimpikon, európa bajnoki bronzérmes
birkózó  Nyers  László  nevét.  A  sporttelep  javasolt  elnevezése  Nyers  László  Küzdősport
Centrum. Az épület falán emléktábla és felirat elhelyezésére is sor kerül.
 
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály            Iktatószám:  27182-21/2020.
Ügyintéző neve: dr. Schleicher Judit                          Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: dr. Schleicher Judit s.k.                Osztályvezető aláírása: dr.Vántus Judit s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Közbeszerzési ellenőrzést végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita s.k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 02.                                    Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 02.
Észrevétel:                                                             Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési ellenőrzést végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 02.                                    Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 02.
Észrevétel:                                                             Van/Nincs
Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 02.                                    Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 03.
Észrevétel:                                                             Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzés: 



Javaslat
a Radari Sporttelep elnevezésére, emléktábla és felirat elhelyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere azzal a javaslattal élt, hogy a Radari
Sporttelep  viselje  a  2013-ban  elhunyt  Nyers  László európa-bajnoki  bronzérmes,
olimpikon birkózó nevét, kiemelkedő sportbeli eredményei alapján.

Nyers  László  Európa-bajnoki  bronzérmes  birkózó,  színész.  Dunaújváros első
olimpikonja.  1934.  április  14-én  a  Nemesdéden született.  1952  és  1962  között  a
Nagykanizsai  Lokomotív,  1962–63-ban  a  Pécsi  VSC,  1963  és  1971  között  a
Dunaújvárosi  Kohász birkózója  volt.  1966  és  1968  között  válogatott  kerettag  volt.
Szabadfogásban  és  kötöttfogásban  is  versenyzett.  Legnagyobb  sikerét  az  1968-as
szkopjei  Európa-bajnokságon  érte  el  egy  bronzéremmel.  Az  1968-as  mexikóvárosi
olimpiát a  második  mérkőzésén  sérülés  miatt  kénytelen  volt  feladni.  A  kétszeres
olimpiai bajnok Kozma István állandó edzőpartnere volt. Több filmben is epizódszerepet
kapott. Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjében az egyik főszereplő volt. 2013. január
22-én hunyt el.

Nyers  Emma  (az  elhunyt  Nyers  László  lánya)  hozzájárulását  adta  a
kezdeményezéshez, miszerint a Radari Sporttelep édesapja után kerüljön elnevezésre.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

I. EMLÉKTÁBLA
Az  épület  falán  emléktábla elhelyezésére  is  sor  kerülne.  Az  emléktábla  tervezett
szövege: 

                                                      „NYERS LÁSZLÓ                           (gravírozott kép)                          
1934-2013

DUNAÚJVÁROS ELSŐ OLIMPIKONJA 
EMLÉKÉRE

MEXIKÓ, 1968.

DUNAÚJVÁROS  MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2020.”
(az előterjesztés 2. számú melléklete)

A Borostyán-Tóth Kft. az emléktáblával kapcsolatban az alábbi árajánlatot adta: 
-javasolt méret: 40cm x 60cm x 2cm 
-fekete gránit lap ára 23.000,-Ft + ÁFA=29.210,-Ft
-betűvésés 106 karakter (400,-Ft + ÁFA betűnként)=42.400,-Ft + ÁFA=53.848,-Ft
-kép gravírozása 15x15 cm méretben a jobb felső sarokba 25.000,-Ft + ÁFA=31.750,-Ft
-a rögzítés 1500,-Ft + ÁFA rozettánként 6.000,-Ft + ÁFA=7.620,-Ft

A tábla teljes költsége 96.400,-Ft  + 26.028,-Ft  ÁFA=122.428,-Ft.  A szállításért  és a
felhelyezésért  nem  számolnak  fel  díjat.  Az  árajánlat  az  előterjesztés  3.  számú
melléklete.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADzezer_nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3sa_Ferenc_(filmrendez%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozma_Istv%C3%A1n_(birk%C3%B3z%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Birk%C3%B3z%C3%A1s_az_1968._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Birk%C3%B3z%C3%A1s_az_1968._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi_Koh%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9csi_VSC&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagykanizsai_Lokomot%C3%ADv&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesd%C3%A9d


II. FELIRAT AZ ÉPÜLET FALÁN (NYERS LÁSZLÓ KÜZDŐSPORT CENTRUM)
Az  épületen  a  „Nyers  László  Küzdősport  Centrum”  feliratra árajánlatot  kértünk  be
dekorációs tevékenységet végző cégektől helyszínre történő szállítással és rögzítéssel. 

1.) Az Ipper Bt. árajánlata fagyálló, zártcellás, polisztirol lemezből készült 20 cm magas,
4 cm kiemelkedésű habbetűre, festéssel, ragasztással 82.000,-Ft + ÁFA, mindösszesen
104.140,-Ft.  Az ajánlat  tartalmaz látványtervet is.  A cég teljesítést  a megrendeléstől
számított 10 munkanap alatt vállalja. (az előterjesztés 4. számú melléklete)
2.) Az OM ART Stúdió árajánlata 3 cm vastag XPS (hungarocell) betűre, 3 mm köma
előlappal  (sima  felületű  műanyag  borítás),  tetszőleges  színben  137.500,-Ft  +  ÁFA,
bruttó 174.625,-Ft. Ajánlatában négy betűtípusból lehet választani. Az OM ART Stúdió
árajánlata az előterjesztés 5. számú melléklete.
3.) Az MPRINT Dekorációs és Grafikai Stúdió is mellékelt látványtervet. A felirat ajtó
feletti elhelyezése esetén maximum 14 cm magas betűket, az ajtó melletti falfelületen
történő elhelyezés esetén maximum 22 cm magas betűket javasol. Árat nem jelölt meg,
az  függ  a  betűk  méretétől.  Jelenleg  visszajelzésünket  várják  az  elhelyezésre
vonatkozóan. (az előterjesztés 6. számú melléklete)

A  tábla  és  felirat  méretét,  anyagát,  tervezett  szövegét  megküldtük  a  Főépítészi,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője részére, akitől tájékoztatást kértünk,
hogy az emléktábla és felirat hogyan befolyásolja a városképet, azok elhelyezhetőek-e
a sportcentrum falán.
Szabó Imre osztályvezető válaszában a felirat és a tábla elhelyezésére két megoldást
javasolt: 
1. Ha elfér az emléktábla az oszlopos kiképzésen, akkor a bejárat feletti  elhelyezés
megfelelő. Elsősorban ezt a megoldást javasolja, mert ez lenne célszerűbb ennél az
épületnél.
2. Amennyiben az oszlopos kiképzésen nem lehet elhelyezni az emléktáblát, annak túl
nagy mérete miatt, akkor a 2. javaslat szerinti elhelyezést javasolja.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  településkép
védelméről szóló 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete alapján erre az épületre
semmilyen korlátozó előírás nincs feliratok elhelyezésére, ezért az épület homlokzatán
belül nincs akadálya emléktábla és felirat felhelyezésének. (az előterjesztés 7. számú
melléklete)

Az  emléktábla  elkészítésének,  kihelyezésének  nettó  96.400,-Ft  +  26.028,-Ft  ÁFA,
mindösszesen bruttó 122.428,-Ft-os költsége és a „Nyers László Küzdősport Centrum”
felirat  elkészítésének,  kihelyezésének  jelenleg  ismert  legmagasabb  árajánlatának
elfogadása esetén,  annak nettó  137.500,-Ft  + 37.125,-Ft  ÁFA, mindösszesen bruttó
174.625,-Ft-os  költsége  rendelkezésre  áll  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.
(II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.
Dologi kiadások soron. 
          
A  „Nyers  László  Küzdősport  Centrum”  feliratra  érkezett  nettó  100.000,-Ft  alatti  és
efölötti árajánlat. Az Ipper Bt. árajánlata nettó 82.000,-Ft, az OM ART Stúdió ajánlata
nettó 137.500,-Ft. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  közbeszerzési  értékhatárt  el
nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  szabályzata  8.  pontja  szerint  a  nettó
100.000,-Ft-ot el nem érő beszerzések tekintetében nem kell külön eljárást lefolytatni,



azonban a drágább ajánlat meghaladja ezt az összeget. A három árajánlat bekérése
megtörtént.

Az előterjesztést az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. július 9-én tárgyalta
és  7  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  találta.  A  Pénzügyi,
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. július 9-én tárgyalta az előterjesztést
és  8  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  közgyűlésnek.  Az  Ifjúsági,  Sport  és
Turisztikai Bizottság 2020. július 9-én tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot  terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2020. (VII.16.) határozata
a Radari Sporttelep elnevezéséről, emléktábla és felirat elhelyezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  támogatja,  hogy  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Radari Sporttelep
Nyers  László  néhai  európa  bajnoki  bronzérmes,  olimpikon  birkózóról  kerüljön
elnevezésre.  Így  a  létesítmény  hivatalos  elnevezése:  Nyers  László Küzdősport
Centrum.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  értesíti  a  Radari
Sporttelepet üzemeltető DVG  Dunaújvárosi  Vagyonkezelő  Zrt-t a  névváltozásról,
valamint utasítja az új elnevezés használatára.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat végrehajtására: az emléktábla avatásának időpontja
              
3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése a Radari  Sporttelep
falán, Nyers László olimpikon emlékére készülő gránit emléktáblát a Borostyán-Tóth Kft-
től (2400 Dunaújváros, Temető utca 45.) rendeli meg, gravírozással, betűvéséssel, az
emléktábla  helyszínre  szállításával  és  felszerelésével  nettó  96.400,-Ft  +  26.028,-Ft
ÁFA,  mindösszesen  bruttó  122.428,-Ft  értékben,  a  határozat  1.  számú  melléklete
szerinti vállalkozási szerződés alapján.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - az emléktábla elkészítésére, felhelyezésére: 2020. augusztus 31.
                 
4. A 3. pontban jelölt összeg fedezete rendelkezésre áll Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.



(II.14.)  önkormányzati  rendelete  5.  melléklete  14.  Vagyongazdálkodási  feladatok  3.
Dologi kiadások soron. 
  
5.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése a Radari  Sporttelep
falán a „Nyers László Küzdősport Centrum” feliratot az MPRINT Dekorációs és Grafikai
Stúdió árajánlatának 1. pontja alapján  rendeli  meg, helyszínre történő szállítással  és
felhelyezéssel  nettó  50.000,-Ft  +  13.500,-Ft  ÁFA,  mindösszesen  bruttó  63.500,-Ft
értékben, a határozat 2. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződés alapján.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a felirat felhelyezésére: 2020. augusztus 31.

6.  Az 5.  pontban jelölt  összeg fedezete  rendelkezésre  áll  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok
3. Dologi kiadások soron. 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester
                - a határozat közlésében való közreműködésért:

       a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldést követő 8  
                   napon belül
            

               Tóth Kálmán s.k.                                                       Tóth Kálmán s.k 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság                             Pénzügyi, Gazdasági és 

             elnöke                                                           Városüzemeltetési Bizottság
                                                                                                       elnöke

            Motyovszki Mátyás s.k.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság
                  elnöke








