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Polgármesteri Kabinet 

Tárgy: javaslat köztéri 
Széchenyi szobor felállítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sándor Zoltán a Széchenyi István Magyar-német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
igazgatója a csatolt kérelemmel fordult polgármester úrhoz. 
Korábbi javaslatát, kérését egészítette ki a Széchenyi szobor felállításával 
kapcsolatban. A költségeket szponzori felajánlásokból, iskolai támogatásból, valamint 
az Önkormányzat segítségével kívánja fedezni. 
Az előzetes becslésen alapuló összköltség 3-3,15 millió forint, melyből most 
1.600.000.-Ft áll rendelkezésre. 
Igazgató úr a szobor állítás helyszínét javasolja Széchenyi térré átnevezni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön gróf Széchényi István szobrának a róla 
elnevezett általános iskola előtti téren történő felállításáról, annak támogatásáról, 
valamint a jelzett tér Széchenyi térré átnevezéséről. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalja, döntését a testületi ülésen ismerteti 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért gróf Széchenyi István szobrának felállításával a Széchényi István 
Általános Iskola előtti téren, és ehhez 1.550.000.- Ft-tal hozzájárul a képviselő
testület működési célú általános tartalék-kerete terhére, melyet a Széchenyi 
István Általános Iskola részére utal át. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a Széchenyi István Általános Iskola előtti tér 
Széchenyi István térré átnevezése ügyében a Fővárosnál tegye meg a szükséges 
intézkedést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 

Budapest, 2009. április 29. 

CPÍP 
Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István jegyző 
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Polgármesteri Hivatal 1106 Budapest, Szent László ttr~29 

Verbai Lajos Polgármester Úr részére 
Iktatószám: J 4 ( . / 3 Q 9 Ö .!Q$.JL 

2009 MÁRC C 3. 
Tárgy: Kezdeményezés, egy köztéri Széchenyi szobor felállítására-

Előszám: 

Tisztelt Verbai Lajos Polgármester Úr! meíléklcL 
t , L j ;:!<jaűó." 

2007. júniusában beadvánnyal éltünk egy köztéri Széchenyi szobor felállítására, (lásd 1. 
számú melléklet) 

Válaszlevelében támogatásáról biztosított bennünket. Egyben kérte, hogy írjuk le a szobor 
helyszínére, a szobor jellegére vonatkozó részletes elképzelésünket, valamint a kivitelezés 
költségeit. (2. számú melléklet, válaszlevél) 

A szobor felállítására tett javaslatunk a következő: 
Az emlékhely, illetve a szobor elkészítésére Koós László kerületünkben élő 
szobrászművészt javasoljuk, aki a szoborterv makettjét elkészítette. A szoborterv leírását 
lásd a 3. számú mellékletben. A látványterv a 4. számú mellékletben látható. 

A szobor felállítását továbbra is az iskola előtti sétány részen, a füves területen javasoljuk 
elhelyezni Egyben kérelmezzük, illetve javasoljuk a sétány ezen, térszerű részét Széchenyi 
térré átnevezni 

A szobor kivitelezési költségeit, több pilléren, álló módon adományokból, felajánlásokból és 
az önkormányzat segítségével szeretnénk megvalósítani. 

Eddig 1.000. 000 Ft szponzori felajánlás és 500 000 Ft iskolai támogatásunk van, melyet 
további szponzorok megkeresésével szeretnénk bővíteni, hogy ezzel is csökkentsük a 
fenntartó kiegészítő hozzájárulását. 

Becslésen alapuló összköltségként 2. 500.000 - 3. 000.000 Ft-ból megvalósíthatónak látjuk a 
szobor felállítását. Előzetes költségvetést lásd 5. számú mellékletben. 

Ehhez kérjük a Polgármester úr támogatását és segítségét. .*■■ 
Tisztelettel. 

Budapest, 2009. március 02.. ' , . . . Sándor Zoltán 
igazgató 

http://www.szechenvi-bp
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Budapest 
Szent László tér 29. 

Verbai Lajos polgármester úr részére! 

r 

Tisztelt Verbai Lajos Polgármester Ur! 

Mellékelten megküldjük a Széchenyi István Általános Iskola, György István képviselő 
úrnak küldött kezdeményezését, melyben egy köztéri Széchenyi szobor felállítására kerülne 
sor az Újhegyi sétányon a Széchenyi István Általános Iskola előtti téren 

Ezen kívül az iskola dolgozóinak támogató aláírását. 

Budapest, 2007. június 12. 

http://www.szechenvi-bp
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Sándor Zoltán igazgató úr részére 
Széchenyi István általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Örömmel fogadtam gróf Széchenyi István köztéri szobrának felállítása ügyében, 2007. július 
12-én kelt levelét. A legnagyobb magyar életútja, munkássága valóban érdemes arra, hogy 
kerületünk méltóképpen megemlékezzék róla. 
A szobor felállításához azonban közös, folyamatosan egyeztetett munkára van szükség. Ez 
okán tájékoztatom Önt, hogy jelzett tárgyban felvesszük á kapcsolatot a fővárosi Közgyűlés 
Kőbányához kötődő képviselőivel. 
Önkormányzatunknál több bizottságnak is tárgyalnia kell a kérést, úgymint: Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi (véleményezi a szobor és felállítására kijelölt terület összhangját, a 
szobor városképi megjelenését); Kulturális és Oktatási (oktatási intézmény előtti elhelyezés, 
valamint a kerület kulturális életére gyakorolt hatás); valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság (a szobor felállításához szükséges anyagi feltételek biztosítása). 
Ahhoz, hogy a bizottságok a kérést tárgyalni tudják, kérem a következőkről szíves 
tájékoztatását: 

- milyen szobor felállítását tervezik (mell-szobor, egész alakos, ...), milyen anyagból 
(kő, márvány, fém,...) 

- ki a kivitelező, a szobor elkészítésének becsült költsége. 
Az iskola előtti tér átnevezéséhez Budapest Főváros önkormányzatának elvi beleegyezése 
szükséges, majd ezt követően tárgyalja a képviselő-testület a kérést. 
A közös munka hatékonyabbá tétele érdekében kérését átadtam a Településfejlesztési és 
Városrendezési Irodának is. 

Budapest, 2007. július 20. 

Üdvözlettel: 

Verbaö Lajos 
Polgármester hel 

1102 Budapest, Szent László tér 29. ■ Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. ■ Telefon: 433-82-00 ■ Fax: 433-82-05 



A köztéri Széchenyi szobor leírása 3. számú melléklet 

A felállítás helyszíne: 
• Az Újhegyi sétány iskola előtti részén, a füves területen. 

Alapja: 
• drém kavics ágyazaton, vízelvezetővel, csatornában kötve (3.5x3,5 m). 
• beton alap két lépcsős szinttel, teteje tört mészkőlapokkal lefedve (4.20x4.20 m). 

Erre kerül a két fríz: mészkő elem (3 m xl,20 m x30 cm , 20, 30 cm vastagsággal). 
A két fríz elemre kerül rá 4 bronzérem, (32 cm átmérőjű). 

A bronzérmek képi tartalma: 
• Lóversenyzés 
• MTA (Magyar tudományos Akadémia) 
• Duna - Tisza hajózás 
• Vasúti közlekedés 

A két fríz tetején, koronaként zárja le a hátteret, a Lánchíd, melynek anyaga spiáter öntés. 

Az alapon, a két fríz előtt középen helyezkedik el a szobortartó posztamens (anyaga mészkő) 
A posztamens mérete: 1,30 m magas, 40x40 cm. 
Erre kerül egy zárókő (50 cm x50 cm x 15 cm). 

A posztamens tetejére kerül a Széchenyit ábrázoló szobor. 

1, változat: Bronzöntésű mellszobor. 
2. változat: spiáteröntésű mellszobor (40 cm x50 cm) Ez a költségkímélőbb és a 
megrongálódás ellen is szerencsésebb változat. 

Az alapban 5 reflektorvilágítás kerülne elhelyezésre, az esti megvilágításhoz. 

Felíratok: 
1. Széchenyi István (1791-1860) 
2. A lépcsőfokaira vésetten Ki állította? Kik szponzorálták? 

A köztéri alkotás elkészítésére felkért szobrászművész: 
• Koós László kőbányán élő szobrászművész 



4. számú melléklet 



Előzetes (becslésen alapuló) költségvetési terv 5. számú melléklet 

A Széchenyi „emlékmű" költségvetése Szponzori 
felajánlások 

Megvalósítás 
költségei 

Önkormányzati 
támogatás 

Alapozás 
• Terep előkészítés 300 000 Ft 
• kavicságy 200 000 Ft 
• betonozás 300 000 Ft 
• tört mészkőlapok 300 000 Ft 
• Alapba épített világítás 200 000 Ft 

A két fríz: mészkő elem 
(3 m xl,20 m x30 cm, 20, 30 cm 

vastagsággal). 

400 000 Ft 

A két fríz elemre kerülő 
4 bronzérem, (32 cm átmérőjű). 

150 000 Ft 

A két fríz tetején, koronaként zárja le a 
hátteret, a Lánchíd, melynek anyaga 
spiáteröntés 
Szobortartó posztamens 100 000 Ft 
Posztamens zárókő 50 000 Ft 
Széchenyi mellszobor (bronzöntésű) 
Széchenyi mellszobor 
(spiáteröntésű) 
Felíratok: 
Széchenyi István (1791-1860) 
A lépcsőfokaira vésetten 
Ki állította? Kik szponzorálták? 

25 000 Ft 

50 000 Ft 

A szobrászművész munkadíja 400 000 Ft 

Összesen 

Szponzorok (Eddigi) 

Széchenyi István Altalános Iskola 500 000 Ft 
Penzió 17 Kft 500 000 Ft 
Sikeres Emberek Sikeres Kőbányáért 
Egyesület 

100 000 Ft 

Acapulco 300 000 Ft 
Simon Gábor OGYSZ képviselő 100 000 Ft 
CBA üzletlánc 100 000 Ft 

Összesen 1.600.000 Ft 3.150 000 Ft 

A szobor szponzori felajánlásait az Újhegy 2000 Alapítvány fogadja és kezeli. 
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Széchenyi István Általános Iskola 
Sándor Zoltán úr 
igazgató 
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Tisztelt Igazgató Úr! 

Örömmel értesültünk az Iskola által kezdeményezett gróf Széchenyi István szobor felállításának 
tervéről. Őszinte szívvel gratulálunk a tervhez és őszintén reméljük annak megvalósítását. 

Társaságunk elnöksége 2009. január 19.-i elnökségi ülésén tárgyalta az Önök javaslatát egy köztéri 
Széchenyi Szobor felállítására és azt egyhangúlag támogatta. Határozott továbbá arról is, hogy ezen 
szakmai és erkölcsi támogatás mellett erőfeszítéseket fog tenni a megvalósításhoz szükséges anyagiak 
előteremtésében. 

Hangsúlyozzuk, hogy 2010-ben lesz gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója. A méltó 
megemlékezésre társaságunk az előkészületeket megtette és nemzeti összefogást kíván létrehozni a minél 
szélesebb körű megemlékezés érdekében. Ebben a Széchenyi nevét viselő intézmények és oktatási 
intézmények fontos szerepet játszhatnak. Elsősorban ifjúságunk elé kell tárni Széchenyi István gróf 
példamutató életét és munkásságát. Reméljük, hogy ezen ünnepségsorozatnak kiemelkedő eseménye lehet 
a tervezett szobor felavatása. 

Budapest, 2009. január 20. 

Üdvözlettel: 

J 
Dr. RubovszkyAndrás) 
főtitkár / 

SZÉCHENYI TÁRSASÁG 
1012 Budapest, 
Márvány u. 17. 

Adószám: 19006963-2-43 

Bankszámlaszám: 12456325-23659854-00000000 * adószám: 12356845-5-98 

mailto:titkarsag@szechenyitarsasag.hu
http://www.szechenyi.tarsasag.hu
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Dr. György István Képviselő' Úri 

Tárgy. Kezdeményezés egy köztéri Széchenyi szobor felállítására az Újhegyi sétányon a 
Széchenyi István Általános Iskola előtti területen. 

Tisztelt Dr. György István Képviselő Úr! 

Azzal a javaslattal és kezdeményezéssel élnék, hogy az Újhegyi lakótelepen, a Széchenyi 
István Általános Iskola előtti részen, kerüljön felállításra egy Széchenyi Istvánt ábrázoló 
szobor. A felállítással egy időben lehessen, ezt sétányrészt, esetleg átnevezni Széchenyi térré. 

Mindannyiunk előtt ismert a „Legnagyobb magyar" megfogalmazás, melyet méltán iktatott 
törvénybe a reformkori országgyűlés. Széchenyi nagysága és tettei méltán emelték Őt a 
példaképek sorába és vésődött bele a nemzetünk emlékezetébe, tudatába. 

Tudomásom szerint Kőbányán nincs róla szobor és tér elnevezve. Az iskolánk névadójaként 
közel több mint tizenegy éve közösen ünnepeltük az intézményünk névfelvételét. 

Az akkor mondott köszöntőjében azt mondta: -„Széchenyi nevét viselni nagy rang, dicsőség 
és egyben felelősség is. " 

Az eltel idő, talán bizonyította, hogy az intézményünkben dolgozó pedagógusok 
megpróbáltak eleget tenni ennek a felelőségnek. 

Intézményünk a következő tanévben ünnepi a 30 évfordulóját. Ez is kellő apropó lenne 
ennek a kezdeményezésnek a megvalósításához. Ugyan születésnek évfordulója nem kerek 
évszámot jelentene, hiszen 216 évvel ezelőtt (1791. Szeptember 21 én , Bécs) született, de az 
iskolánk névfelvétele óta 11 év telt el. 

A helyi közösség alakításában és kohéziójában ez az esemény sokat jelenthetne. A felnövekvő 
nemzedék, nevelésben szerintem, pedig, nagyon fontos lehetne. A térség idegenforgalmi és 
kulturális fejlődésében rangot adhatna Kőbányának 

Ezért kérem Önt, mint a Fővárosi Közgyűlés tagját és egyben, mint frakcióvezető-helyettest, 
támogassa kezdeményezésemet. Mivel ez a kezdeményezés, túlnyúlik a kerület határain és az 
eljárás a fővárosi hatáskörbe is tartozik, kérem a segítségét és közbenjárását. 

Az őszi kopjafa állítási rendezvényünk is úgy gondolom, példaértékű volt. Ennek folytatását 
látnám ebben is. 

http://www.szechenvi.finet.hu
http://datanet.hu
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Munkájához sok sikert és erőt kívánok. 

Tisztelettel és szeretettel. 

Budapest, 2007. május 23. 
~di^í f 

or Zoltán 
gató 

teát* 


