
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
A Fővárosi Önkormányzat azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy Újbudán, a Szent           
Charbel parkban mellszobrot szeretne állítani Szent Charbel Makhlouf tiszteletére. 
  
Szent Charbel Makhlouf, a Kelet nagy misztikusa és aszkétája, a maronita egyház három             
nagy szentjének egyike volt. Élete az utolsó lélegzetvételig Istennek szentelt élet volt: 23             
évesen lépett be a libanoni maronita rendbe, és 31 évesen szentelték pappá. 41 évesen kérte a                
kolostorban, hogy remete lehessen. A kelet misztikus aszkétája életével és halhatatlan           
csodáival a katolikus világ példaképévé vált, VI. Pál pápa 1965-ben boldoggá, majd 1977-             
ben szentté avatta. 
A közeli gazdagréti Szent Angyalok temploma 2016 óta hűségesen őrzi szellemiségét és            
szent ereklyéjét, 2018 augusztusában Bisára Butrusz ar-Ráí maronita pátriárka és Erdő Péter            
bíboros megáldotta és Szent Charbel szerzetesről nevezte el a templom keresztelőkápolnáját. 
  
Az ügy előzményeként a Fővárosi Önkormányzat először 2018. év végén kérte az            
Önkormányzat együttműködését a Charbel Park ünnepélyes átnevezésnek előkészítésében, a         
tér átnevezése meg is történt. Továbbá Önkormányzatunk készíttetett egy burkolatmódosítási          
és növénykiültetési kiviteli tervet a területre, amelyet a Fővárossal egyeztetett. Saját           
önkormányzati beruházásban, 2019. év tavaszán megkezdődtek az előkészítő, kivitelezési         
munkák. Az elöregedett cserjék egy része eltávolításra, másik része visszaifjításra került. Ezt            
követően átépítésre került a burkolt felület, valamint beültetésre kerültek a tervezett           
növények. A teret azóta is parkfenntartás keretében folyamatosan fenntartja         
Önkormányzatunk. 
  
Az idei évben ismét megkereste Hivatalunkat a Fővárosi Önkormányzat, hogy a Szent            
Charbel parkban szeretnék a Kontur András szobrászművész alkotta Szent Charbel          
mellszobrot felállítani, amely Joanna Azzi Libanoni Nagykövet Asszony személyes         
felajánlása a Fővárosi Önkormányzat részére. 
Mivel a Nagykövet Asszony által felajánlott mellszobor és talapzat állítása teljes egészében a             
Fővárosi Önkormányzat saját beruházásában és költségvállalásával valósul meg, így az nem           
kerül Újbuda Önkormányzatának tulajdonába, ezért a fenntartási és felújítási         
kötelezettségeket is a Fővárosi Önkormányzat fogja állni. 
Mivel a Szent Charbel Park saját kerületi tulajdonban van, Önkormányzatunktól a tulajdonosi            
hozzájárulás megadását, továbbá a tereprendezést kérik. 
  
A mellszobor felállításához az 1991. évi XX. törvény 109. § (2) bekezdése szerint szükséges              
a művészeti szakvélemény beszerzése is. A szakvélemény kiadásához szükséges helyszíni          
szemlére 2020. június 04-én sor került. A Budapesti Galéria szakértői állásfoglalásában a            
bemutatott mellszobor tervet emlékmegőrzésre alkalmasnak tartja és elfogadja. 
  



Amennyiben Önkormányzatunk is támogatja a mellszobor állítását, az avatási ünnepséget a           
Nagykövetség és a Fővárosi Önkormányzat 2020 szeptemberében tervezi. 
  
Előterjesztésem mellékleteként az alábbi dokumentumokat csatolom: 
  

1) Budapest Galéria képzőművészeti szakértői állásfoglalás, 
2) Fővárosi Önkormányzat és a Libanoni Nagykövetség kérelme, 
3) a Szent Charbel szobor látványterve és nézetei, méretezése. 
  

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet           
11.§ (2) bekezdése szerint a közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetében a         
Képviselő-testület dönt. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján          
döntsön a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szent Charbel szobor felállításához a Szent            
Charbel park kijelölt területén, valamint kérje fel a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a            
szükséges mértékben a terep rendezéséről intézkedjenek a mellszobor felállítása során. 
  
  

  
Budapest, 2020. június 10. 
  
  
  Barabás Richárd 
  
 
 
 
 
 


