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Tárgy: tájékoztatás Simon Bolivár 
szobrának Kőbányán történő 
felállításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt ülésen a képviselő-testület megbízta munkacsoportunkat, hogy Simon 
Bolivár szobrának ügyében alakítsuk ki álláspontunkat, és ezzel kapcsolatos javaslatunkat 
tegyük meg a 2009. május 21-i ülésen. 

Felvettük a kapcsolatot a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetségével, ahol 
Klem Árpád úr, a nagykövetség munkatársa tájékoztatott a következőkről: 
- a szobor felállításának ügyében ő lesz az összekötő, így egy kézben összpontosulnak a 

feladatok, 
- a Bolivári Köztársaság nem ragaszkodik a Szent László téren történő elhelyezésen, 
- a megkeresésben mell-, illetve lovas szobor szerepelt. Klem úr tájékoztatása alapján a 

Bolivári Köztársaság mellszoborra módosította álláspontját. A szobor méretéről, az 
alapzatról még nem tud tájékoztatást adni. A mellszobrot most készítik. 

Dr. Adriana Gottberg asszony, a Venezuelai Bolivári Köztársaság magyarországi 
Nagykövetségének Ideiglenes Ügyvivője találkozót kezdeményezett polgármester úrral. Az 
időpont egyeztetés folyamatban van. 

A Nagykövetséget tájékoztattuk az öt főből álló munkacsoport feladatáról Simon 
Bolivár szobrának ügyében, arról, hogy a képviselő-testületi döntést követően a végső döntés 
meghozatalára a Fővárosi Önkormányzat illetékes bizottsága a hivatott. Felkértük Klem urat, 
hogy a még nyitott kérdésekkel kapcsolatban folyamatosan egyeztessünk (szobor mérete, az 
avatás időpontja). 

Munkacsoportunk 2009. április 28-án tartott megbeszélést. Javasoljuk a 
Képviselő-testületnek, hogy Önkormányzatunk adjon lehetőséget Simon Bolivár szobrának 
Kőbányán történő elhelyezésére. Jelentősége hosszú távon mérhető: növelheti az 
idegenforgalmat, felkelti az érdeklődést Simon Bolivár, illetve a Bolivári Köztársaság iránt. 
Fontos, hogy olyan helyszínt találjunk a szobornak, mely méltó Simon Bolivárhoz, könnyen 
megközelíthető, ahol a szobor érvényesül, sokak által látható, megismerhető. Ezidáig két 
lehetséges helyszínről egyeztettünk: 

1. a Pataky Művelődési Központ mögött, a Zsolnay kút helyén, 
2. az Élessaroknál a Balusztrád ház előtti terület. 
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De munkacsoportunk tovább gondolkodik a lehető legjobb helyszín kiválasztásáról. 
Szándékunkban áll a lehetséges helyszíneket a Bolivári Köztársaság Nagykövetségével 
leegyeztetni, bejárni, hogy velük közösen hozzuk meg a végleges döntést. 
Mivel számos nyitott kérdés van még a szobor elhelyezésével kapcsolatban, ezért folytatjuk a 
megkezdett munkát, melyről a Tisztelt Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatjuk. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szobrok 
és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport tájékoztatóját tudomásul veszi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hozzájárul, hogy Simon Bolivár 
mellszobra - a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetségével egyeztetve -
Kőbánya területén kerüljön elhelyezésre. 
Megbízza a munkacsoportot a további egyeztetéssel, a végleges helyszín 
kiválasztásával, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy László a munkacsoport vezetője 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 30. 
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