








Tárgy: Újpest Kertváros városrész KÉSZ + SZT véleményezés

Feladó: "HERNESZ Csilla (BKK)" <Csilla.Hernesz@bkk.hu>

Dátum: 2017.03.08. 9:50

Címze�: Szesztai György <SzesztaiGy@ujpest.hu>, Korodi Zsolt <korodizs@ujpest.hu>

CC: HAJNAL Tünde (BKK) <tunde.hajnal@bkk.hu>, "PATAKI Kata (BKK)" <Kata.Pataki@bkk.hu>

Megkeresés BKK-s ikt.sz.: 1054/11-3/2017/1054

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Főépítészi Iroda

Tárgy: Újpest Kertváros városrész KÉSZ + SZT  véleményezés

Ügyintéző: Korodi Zsolt

Hiv.sz.: 2236/8/2017. február 15.

Tisztelt Szesztai György Főépítész úr!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kertváros városrészre (Attila utca – Fóti út – MÁV 
70-71 számú vasútvonal (XV. ker. közig. határa) – Görgey Artúr utca – Deák Ferenc utca 
által határolt terület) elkészült Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban az 
integrált településfejlési koncepcióról, az integrált településfejlési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § alapján elkészült 
,Fővárosi Önkormányzat által összeállított véleményezéshez a BKK Zrt. által az alábbiak 
szerint megadott véleményét megküldöm Önnek.

A BKK Zrt. az élkészült anyaggal kapcsolatban észrevételt nem tesz.

A fentiekben leírtakat rögzítettük a BFFH Városépítési Főosztálya által 2017. március 
7-ére összehívott főosztályközi szakmai egyeztetésről készült jegyzőkönyvben is.
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Üdvözlettel

HERNESZ Csilla

Innovációs szakértő

Stratégia és Innováció

Mobil: +36 70 4433 766

  _____

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a 
nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy 
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, 
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, 
abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is 
intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and 
others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone 
or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please 
note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the 
recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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