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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása a|apjtna LAND-A Táj- és Kĺir-
nyezettervezési Műterem Kft. elkészítette a Budapest VIII. kerület Corvin Sétĺány III. ütem Leonardo
da Vinci és Bókay János utca közötti szakasz Kömyezetľendezés _ úepĺtes szakhhatósági engedélye-
zésitewét, melyhez kérikazonkormányzat tulajdonosihozzájárulás megadását (1. számimelĺetlei;.
A teľvezési terĺilet a sétány III. szakasza a Leonardo da Vinci és Bókay János utca között összeköti a
mźr rendezett sétány II. ütemét a fV. ütem |25. j. irodaház épületeg;rütteséve|. A szabá|yozási tervek
szeľint kialakított teľület he|yrajzi száma:36240 (2. szźmtl metléklet).

A sétány szabá|yozési szélessége 36 m, akeresztezó utcák érintett szakaszainakrögzítettmegemelésé-
vel. A korábbi ütemekkel megegyezoen, a sétány mindkét oldalát teljes hosszon ,,középmagas'' lakó-
épületek haÍáro|jttk, későbbi időpontban késztilő építészeti tervek sżerint (|22lA Cordia ěpület). A
teľület nagy része jelenleg kerítéssel határolt, kutyafuttató és felvonulási, táľolási célokat szolgál, kivé-
telt a Szigony utca irányába ideiglenesen kialakított 5 m széles gyalogos sáv képez. Kiemelt területi
érték: a26 m magas, |20 cm törzsátmérőjű jegenyenyár (Populus Nigra 'Italica')' A fa biológiai éĺé-
ke és városképi jelentősége, valamint a szakértői vélemény (statikai és egészség állapotvizsg áía! a|ap-
ján helyi védettségűvé nyl|vźtnitása folyamatban van.

A teľvek a Fővárosi Tervtanács által és a mindhárom ütemben kötelező érvénnyel elfogadott téralakĹ
tási koncepcióterv taľtalmi elemeinek figyelembe véte|ével készült. Az engedélyezési teľv műszaki és
taĺta|mi javaslatai a sétány teljes 36 m-es sávjára készült a magassági és a|aprajzi összefüggések miatt,
dę ęlső építési ütemben csak az épületekhez közvetlenül kapcsolódó 8 m-es sétányfelületnek csak a 3
m-es sávja épül meg.

l. Forgalomtechnika

A Coľvin sétány III. i'itemében csak gya|ogosforgalom engedélyezett, a tľZo|tźLsi felvonu|ási
terület a határoló utcákba esik.
A Leonardo da Vinci utca felől mindkét irányból behajtani tilos táblát kell elhelyezni, a Bókay
János utca felől kihelyezésľe kerülő táb|ák elegendőek a sétányravaló behajtás tiltására'
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2. Yíze||áltás - csatorna bekötés

A víze||átás vízigénye az ivőviz, a párahűtés, avizjáték és^automata ontözőhźiőzat ľrgyelem-
be vételével torténik. A párahűtés és öntöző há|őzat 2,4 m'lnap haszná|ati vizigénye nem ter-
he|i az egyesített csatoľnákat, ezéľt kül<jn mérővel, onálló hálőzatként fog kiépülni. Azivőviz
bekötés a Leonardo da Vinci utcában megéptilt D 225 KPE víznyomócsóről tewezett'

A jelenleg is burkolt terü|etek miatt többlet csapadékviz e|vezetéssel nem kell számolni a
megvalósuló zöldfelületekkel ez még csökken is. Az egyesített csatomákat a szociális elláüís
biztosítására létesülő kettő darab víz-łételi he|y vizigénye terheli pluszban. A keletkező
szennyuiz és csapadék a sétányon két részre oszfua és a Leonardo da Vinci utca és Bókay Já-
nos utca tengelyében található csatornákra terhelik, a meglévő, valamint kiépítendő új beköté-
seken keresztül. A sétányon belüli csatornahá|őzatot és a rés folyókákat a Fővárosi Csatorná-
zási Mrĺvek Zrt. nem veszi át üzemeltetésre' csak a csatornabekĺjtések lesznek atörzshá'|őzat
részei.

Közmĺĺgenplan

A I-eonardo da Vinci és Bókay János utcákban a sétáný keresztezó rész meglévő összközmű-
ves szakaszok, ezze| szemben a sétány III. ĺitemének terĺiletén meglévő közművek nem üze-
melnek.

Burkolat kialakítas

A sétáný keresztezó Leonardo da Vinci utca áthajtó szakaszát a műszakilag jól bevált (Nagy-
templom u.) Pest-Buda |0/fi/|0 cm térkő burkolattal, a Bókay János utcát a sétány zárő sza-
kaszáva| ĺisszhangban Appia térkő felülettel tervezik.
A sétány burkolata a _ II. ütemmel megegyezően _ Appia Antica lávavöľös nagyelemes térkő
50/ 50/ 8, 25 l 50l 8 cm méretekben.
A kiemelt zöldfelületek kĺjzötti ,,belső sétány'' |ángkeze|t felületrĺ gránit\ap beige G 682 szín,
8 cm vastag' l0i60-80 max. 90 cmváitoző hosszriságú lapokból kialakítva.
A vendéglátás célrjźtra igénybe vehető _ aziz|ete|d,leztartoző _ előteľeket burkolatba süllyesz-
Eta 4 cm acéltárcsák je|zik 5 m-re azépu|et homlokzati síkjával párhuzamos vonalban.
A ,,épülettől.épületig'' átfutó u.n. optikai sávok antľacitszĹirke gránit buľkolatúak'
A belső sétányon elhelyezett 20xl80 cm u.n',,lépőkövek'' Fluival látszóbetonból, bemart szö-
veggel, hónapok nevét és állat<jvi csillagjegyét tarta|mąz'z'źlk.

Felszíni víze|vezetés

Sétányon beltil Hauraton Faserľlx S 100, ttizihorganyzott résfolyokákk a|, míg az źttvezetó utcák
vegyesforgalmú útszakaszain Sl50, Gudi D 400 öntöffvas rácsozatu folyókákkal töľténik a
csapadékvíz elvezetése. Kivételt képez a Leonardo da Vinci utca azon szakasza, aho| a meglé-
vő közművek miatt zártfo|yőka nem helyezhető el, ezért itt vápavonalbahe|yezett30130140
cm-es v izny e|łĺk kertilnek beépítésre.

Térvilágítás

Az épületek kĺizötti ,,sétányon'' a megvilágítást 4,5 m Hofeka Korinthos Maxi Led oszloplám-
pákkal, a téné szélesedő Bókay János utcánál Indál típusú, 6,5 _ 8,0 m ffénypontmagasságú
lámpákkal tervezik. A járófelületek burkolatba sĺillyesztett szektoriális fényvetők és led pont-
fenyek vi|ágítják a korábbi iitemekkel azonosan. (A téwi|ágítás engedélyezési tervét külön
dokumentáciő tarta|mazza, melly külön eljárásbanelőteľjesztésre kerül )

Növénykazetták _ geopl asztikai téľelemek

A zöldfelületeket vá|tozó magasságli vb. kazettafalak határo|ják,3 cm vastagságú, különböző
színű' lángkezelt felületű gránitlap burkolattal, 6 cm vastag fedkővel zárva' A f5 cm-néI a|a-
csonyabb falszakszok tĺjmbkőből kerÍilnek kialakításra.

Vízfelületek

Az épületek szoritásźlban elhelyezkedő paľk mikroklímájának javítása, a természetközeliség,
az esztétikai |źnány megteremtésének igénye indoko|ja avíz fe|tét|en jelenlétét' Ennek meg-
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felelően a |egnagyobb ,,rézsűs felĺilet'' lejtojén vítfolyásként, illetve kősávokkal lassítva, víz-
kaszkádként tervezik kialakítani, bambuszokka| és vizparti növényekkel kísérve. A vizmély-
ség max. 5-6 cm, a medencefenék rozsdamentes acéllemezze| borított, hullámredőkkel kiegé-
szítve. Avízkoz-,ĺetlen élvezete arézsíjt|ezÁrő ülo.napozó stégről lehetséges.
Ugyanígy hűtő szándékkal tervezik az erősen benapozott Bókay Jiános utcai kiteresedésnél a
pázsitfelületbe süllyesztett ködfiivókák elhelyezését'

9. Zöldfelületek

A séüány mindhárom ütemének meghatározó tartalmi részei a növényekkel borított ,,zö|d,, tér-
elemek. A d<intött felületű rézsrĺk a terek |źnányźtt és irányulását hangsúlyozzttk, kiegészítve
lombos fákkal, örökzöld cserjesávokkal és évelő növényekkel.

1 0. Automata keľtöntözés

A zöldfelületek folyamatos víz utánpótlásához automata vezérlésű' kevert rendszeľÍí _ csepeg-
tető és szórófejes - öntözőrendszer kiépítése tervezett, külön vizőrźs|eágazássa|.

A komplex környezetľendezés terve a 3. számű mellékletben látható.

Az engedélyezési terv a tervfázisnak megfelelő részletességgel taľtalmazza a sétány III. ütemének
kialakítását, melynek további műszaki részletei a szak'hatősźtgi jővźhagyást követően a kiviteli tervek-
ben kerünek kidolgozásra.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Leonardo da Vinci utca (hrsz:36f70l2), aBőkay
János utca (hrsz: 36271) út- és jĺárdaszakasza a Budapest Józsefuárosi Önkormányzattlilajdonában ti|,
igy az enge dé|y ezéshez szüksé ge s a tulaj dono s Önkorm ány zat hozzáj źr u|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztésttrgyźban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

In. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az útépítés teľv szakhatósági engedélyezési eljrárás megindításához szükséges a tulajdonos
onkormányzat tulaj don o si ho zzźý áru|ása.

A tul aj donosi döntésnek onkormány zatunkat érintó pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/2012. (XII.13.) <inkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e)
pontján alapul.

Fentiek a|apjttn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájáru|źsra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźlrulását adja a Futureal
Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. részére a LAND-A Táj- és Környezettervezési Műte-
rem Kft' á|ta|készített, a Budapest VIII. kertilet Corvin Sétány III. ütem Leonaľdo da Vinci és Bókay
János utca kozötti szakasz (hrsz:36f40) Környezetľendezés - Útepĺtes szakhhatósági engedélyezéśi
tervéhez az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sztiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájźru|ás kiteľjed a csat|akozó utcák - Leonaľdo da Vinci utca (hľsz:
3627012) és a Bókay János utca (hľsz:362|l) _ érintett terĺileteire is,



c. a védeffé nyilvánított jegenyenyárfa megőrzésére az építkezés ideje alatt fokozott
figyelemet kell fordítani,

d' a szakhatósági jóváhagyást kĺjvetően készített kiviteli tervek a|apján, a közterületi mun-
kák megkezdése előtt, tulajdonosi ésközűtkezelőihozzájźm|ásbeszerzése szükséges,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csakaz engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős:polgármester
Hotóridő: 2015. dcccmbcr 07.

A döntés végrehajtását végző szervęzeti egység: GazdźÄkodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 I 5. december 01 .

dr' Hencz Adľienn
iigyosztáiyvezetó
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!e9n.aiĺo da Vincĺ u. - Blkay Jáftos :.i' közctt
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Tisztelt Cír.ĺii
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Fentiek. aiapján jelen levelerĺ,ĺleĺ átadcľn az
tuiajdonosí hozyájá;.łlĺásuk szíves megadását'

Seg ĺ:ségłket'eiőre kcs;cĺröm'

Łdeł]ékjeť 'i pid tárgy sz€í.int; úiépĺtés eĺrgedéĺyezési teru

i Ücvözlettei:

źśővérné Gci:cia Zsĺ;zsa

ö{owérné Gonda .7suzsa
Váĺlaikozó, mérnok ''

1133. Budapest, Ronyva u.6.
Telefon: {1) 320-31-99
Mobit: {ZO} 9:-4ZO-7OO

E-mail: gondazsu@yahoo-com
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Áąĺr. ĺľl ?s,
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SÉTANY APP|A TÉRxl solso,50/25lB tAVAVtRÖs TEFLoN BEVoNATTAL
GRAN|T LAPBURK. BE|GE G-6B2 sZ|N Hossz 60-90 cM/ 1o/8 CM LÁNGK'
ÖNTtTT GU Mĺ sZiN Es BU RKoLAT ÜTEscsĺLLAP|To ALÉPiTMtNYEN
TERRAWAY sTAB ILIZALT NEMESKoZÚZALĚK BURKoI^T
ViZFEL[lt.El-- VIZKASZKÁD * PÁRATÉR
P|HENt - NAPoZó ,'sTÉG" BANGK|RA|PADoaT UV ÁLLo FELÜLETKEZ.
cRÄNĺT BURKoLATÜ VB SZEGÉLYFAL - BE|GE-682 GEoPLASZT, TÉRELEM
ZÓLDFELÜLETEK - RoLL GYEP, DĺsZcsERJÉK, LoMBos FÄK. ÉVEtoK

CoRV|N SÉTÁNY |t|. oTEM tEoNARDl u. És BTKAY U, KÖztTt| szAKAsz /HRsz: 36 2.40/

ÚTÉP|TÉS SZAKHATTSÁG| ENGEDÉtYEZÉS| TĘRV
ÁľľertnľŐ HELYsz|NRAJz . TERÜLET| MUTATÓK
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Hogsĺ. Ü ctrĺ vtt, 10 cM szÉLEs LÁNGKEZE.í
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HULL^rdŔÁXAssAL .NEXEsszÜRKE" /LEoNAREo UJ

Gl{', FELNAJTo.,ElNSTBNT. 30/10l1o cM TÉRKoBÖL uíAT
szEGE.YEzo -..FEryVi PoLLEREKKEL. 1LEol'iÁRoo/,
szEl{.Ío RAL|S LAnipAKKAL'aoKAYr

Ftr-szĺl.ł| VizELVEzETó FoLYokÁK:
F1ÔNToTTvA'sFoLYoKA F2RÉsFoLYlKA

vĺf FEL{'LETE<: PÁRATÉR. V|zKÁsf KÄo. vĺuTÜKoR

GEoPLAseĺ|KÁ] TÉRELEfutEK vÁLT. fulAGAssÄcÚ
vB' SEGÉLYFALLAL, BEGE ŚzirłÜ GRÁil|t
SURKOLATTAL

s ÉTÄN Y oszLcPt.AÄdPÁK: KaRNTosz MAx| LED
,.MELEGFEHÉR.'H= 4.5o M oszLoP o 15 cM RAL ?016

FALAKAT sÜRoLT FÉ\NYEL VĺĹ. '-Aj\íPÁK - o|.ÔDUšl FLAT
i\í!D| cJADRo FULL Gi3ss í' 15a MiVl

9URKoĹATSA SÜLLYESZTETT LÁ|'/PÁK - cLcÚuĺÍ ŕLAi
t-liDI RoNĐc o ĺre lilĺ - 'ĺteLecpEHeR. FE|.IY

lĺ;Kni poil:rÉnĺEK GaÁN|TSAVBA].|. slDE EY:s
GRouND .ł 36 hll'] LED - "t',lE.|EGFEiiÉR. FENY cPÁL
EÜR.äIAL ,,"íkN ij.l ÄłĘ'
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