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Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a  2019.  évi közmeghallgatásra 
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

Az Önkormányzat, a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő  es  Városrehabilitációs Zrt. és a  REVS 
Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. között  2014.  szeptember  15.  napján 
megállapodás jött létre a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő 
lezárása tárgyában.  A  megállapodás alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a megállapodás 
1/6.  számú mellékletében rögzített közterületi programokat végrehajtja. Ennek keretén belül 
az Önkormányzat által már megépítésre került a  Corwin  sétány  Leonardo  da  Vinci és Bókay 
János utca közötti szakasza, a sétány díszburkolatot kapott, utcabútorokat helyeztek ki, 
növénytelepítések valósultak meg. Az Önkormányzat általi további közterületi vállalások a 
Prater  utca (Futó utca - Szigony utca közötti szakasza), a  Leonardo  da  Vinci  u.  (Práter utca - 
Üllői  fit  közötti szakasza) és a Tömő utca  (Leonardo  da  Vinci utca - Szigony utca közötti 
szakasza) megújítása a lentebb részletezett műszaki tartalommal. 

A Prater  utca felújítása kapcsán az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: út-és járdafelületen 
aszfalt burkolat cseréje a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, 
vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, 
kiegészítése.  A Leonardo  da  Vinci utca  es  a Tömő utca felújítása kapcsán kockakő burkolat 
elszállítása, új aszfalt  es  beton pályaszerkezet építése, meglévő szegély újraépítése, járda 
aszfalt burkolat cseréje és közvilágítás kiépítése valósul meg. 

A  Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt.  2019.  május  06.  napján 
közcélra történő kötelezettségvállalást tett a Corvin sétány projekten belül közterületi 
fejlesztések elvégzése céljából, amely alapján elvégzik az alábbi munkálatokat: 
1. Leonardo  da  Vinci utca  (Prater u.  - Üllői út közötti szakaszának) járda és az  finest 
vonatkozásában kopórétegig való elkészítését, az alábbi műszaki tartalommal: az 
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Önkormányzat az útpályára kerülő térköveket biztosítja, az alépítményi munkákat elvégzi, a 
Befektető pedig az épület elkészültét követően az utat saját költségén leburkolja. 
2.  Tömő utca kopóréteg elkészítését az alábbi műszaki tartalommal: kopóréteg építése  4 cm 
vtg-ben  AC-11 j.  aszfalttal, ezen a szakaszon a járda aszfaltburkolatának elkészítése  3 cm 
vtg-ben, valamint ideiglenes jelleggel az utca használhatóságának érdekében az utcaszakasz 
kátyúzása. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2019.  december  17. 

Tisztelettel: 
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