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Tárgy: Javaslat forrás biztosítására Liszt 
Ferenc eltulajdonított szobrának 
pótlására 

Mint arról értesültünk, 2010. novemberében a Csajkovszkij Parkból ismeretlen tettesek 
eltulajdonították Liszt Ferenc bronzból készült mellszobrát. A kerületi Rendőrkapitányság 
nyomozást indított a lopás ügyében, mely során önkormányzatunkat is megkereste. 
Kérésüknek megfelelően fotókkal, a kerületben működő színesfém-kereskedéssel foglalkozó 
üzletekről, telephelyekről készült listával, valamint a szoborról részünkről ismert 
információkkal segítettük munkájukat. 

A Képviselő-testület február 17-i ülésén, 16 egyhangú igen szavazattal a következő döntést 
hozta: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - Szabóné 
Gerzson Sarolta képviselői indítványa alapján - felkéri a polgármestert, hogy készíttessen 
javaslatot egy új, Liszt Ferencet ábrázoló portrészobor elkészítésére és méltó helyen való 
elhelyezésére a képviselő-testület májusi ülésére." 
A testületi felkérésnek megfelelőerr levélben és személyesen - Szabóné Gerzson Sarolta 
képviselő asszonnyal közösen - megkerestük a Budapest Galéria osztályvezetőjét, Szilágyi 
András urat, a szobor pótlásával kapcsolatos teendők megbeszélésére. Osztályvezető úr a 
találkozás alkalmával a következőkről tájékoztatott: 
A szobor pótlása megoldható oly módon, hogy az alkotóművész engedélyével, 
hozzájárulásával kőből faragják ki. A Budapest Galéria felveszi a kapcsolatot az alkotóval, 
beszerzi az engedélyt tőle, valamint a kőből való kifaragást is elvégezteti. Szilágyi úr 
tájékoztatásaszerint ezek költsége- előzetes becsléseszerint- nem haladhatja meg a 2 millió 
forintot. Megbeszélésünk alapján elkészíti a szobor pótlásával kapcsolatos részletes 
költségvetést, mely költségvetés ezen előterjesztés l. számú melléklete. A Budapest Galéria 
2011. évi költségvetése sajnos nem teszi lehetövé a szobor pótlását, így ők segítségként a 
teljes szakmai lebonyolítását vállalják. 
A mellszobor elhelyezésére vonatkozóan javaslom továbbra is a Csajkovszkij Parkot, hiszen 
itt több kiváló zeneszerző kőből készült szobra található, így Liszt Ferenc portréja is méltó 
helyen lenne. 
A Budapest Galéria segítségével és közbenjárásával Liszt Ferenc mellszobra még ebben az 
évben pótolható, és a nagy zeneszerző születésének 200., halálának 125. évfordulója 
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alkalmából még ez év őszén felavathatnánk úgy, az avatással egy időben koncerttel 
emlékeznénk meg világhíres zeneszerzőnkrőL 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Liszt Ferenc szobrának pótlása 
érdekében biztosítson 2 millió forintot, melyből a szobor előállításának költségeit (a Budapest 
Galéria költségvetése alapján) ki tudjuk egyenlíteni. A mellszobor kerületünk tulajdonába és 
gondozásába kerül. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, döntését a képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Liszt Ferenc 
mellszobrának pótlására 2 millió forint keretösszeget biztosít utólagos elszámolással a 
képviselő-testület működési célú általános tartalék-kerete terhére, a Budapest Galéria által 
benyújtott költségvetés alapján. 
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