VARGA Illés Levente (BKK)
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:
Mellékletek:
Nyomon követés jelölője:
Jelölő állapota:

Takács Eszter <takacs.eszter@pesterzsebet.hu>
csütörtök 2019. december 19 10:59
VARGA Illés Levente (BKK)
Egyhazy.Tibor@spar.hu; Kanyuk Krisztina; Kalász Nóra; Kócziánné dr. Pohl Mónika;
Kernné dr. Kulcsár Dóra
RE: VEKOP 04 - XX - tanulmányterv bírálat
észrevételek, vélemények VEKOP tanulmány terv.pdf

Elintézendő
Megjelölt

Tisztelt Kollégák,
Nagyon köszönöm, hogy részt vettetek a Bizottsági ülésen, s lelkes segítségetekkel szolgáltátok a kerékpározás
nemes ügyét. Sajna, lehet hogy ezt még egyszer igénybe vennénk.
Mellékleten küldöm a kollégák által összeállított véleményeket, remélem a javaslatok megoldhatók. Ha valamilyen
probléma lenne, kérném azt külön válaszoljátok meg nekünk.
Az Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleménye, mint a látható volt, még nem alakult ki.
Feltehetően a következő év elején tudnak határozatot hozni arról, hogy támogatják a projektet és milyen
ellenvéleményük van.
Addig is arról tájékoztattak, hogy a gyalogos felületeken az egyidejű kerékpáros és gyalog mozgást jó lenne
elkerülni. Ez vonatkozik a Kossuthi gyalogos részére és a Szent Erzsébet térre is. Problémásnak látják a Gubacsi
felüljáró csomópontját. Nehezen védhető, ha kiépített parkoló vagy új öntöző rendszerrel ellátott zöldfelület
csökken. Javaslatként felmerült, hogy egyes kiépített kerékpár úton legyen olyan felfestés, vagy jel, mely este
világít.
Továbbiakban, kérdezném, hogy milyen módon képzelitek el az anyag lakossági megismertetését? Mi szívesen
szervezünk valamilyen fórumot.
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÚJ ÉVET KIVÁNVA,
üdvözlettel, tisztelettel
R.Takács Eszter
Pesterzsébet főépítésze

-----Original Appointment----From: VARGA Illés Levente (BKK) <IllesLevente.Varga@bkk.hu>
Sent: Wednesday, December 18, 2019 9:46 AM
To: BOKOR Rita (Budapest Közút); VEDRŐDI Tamás (Budapest Közút); Brezovszki Adrienn (BP-XX); Főépítész; Kanyuk
Krisztina; Kiss Gabriella; Kókai Dóra Anna (BFFH); Takács Eszter; Reinboltd Elizabet Ida (BFFH); Streck Alexandra;
Városfejlesztés; Egyházi Ferenc (ProUrbe); Zombori Gergely (ProUrbe); CSABAI Cintia Noémi (BKK); PAP Zsigmond
György (BKK); TŐKÉS Balázs (BKK)
Subject: VEKOP 04 - XX - tanulmányterv bírálat kooperáció
When: kedd 2020. január 7 9:00-16:00. Időzóna: (UTC+01:00) Budapest, Belgrád, Ljubljana, Pozsony, Prága.
Where: Tárgyaló RC 4.em Bal 406 (B406 - 10 fő)
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A VEKOP 04 – XX. kerület projekt elérkezett a tanulmánytervek bírálatához, melynek fontos állomása a bírálatok
egyeztetése és átbeszélése, melyre január 7-én kerítünk sort.
Emlékeztetőül: a bírálati anyag elérhető:
https://drive.google.com/open?id=16Oe2yw83EAoyOlp_-3EKwefQ3QCqpacR
Az anyag nem tükrözi a BKK álláspontját, a feladat jelenleg éppen a bírálat. Kérem ennek megfelelően zártan kezelni
a dokumentációt. Ugyanakkor kérem, hogy a véleményezésben résztvevő kollégáitoknak továbbítsátok e levelet.
Azt kérném a véleményezést végzőktől, hogy a projektben már gyakorolt és a
http://vargailles.hu/epitesugy/128-pdf-alapu-dokumentacio-velemenyezese
oldalon leírt XFDF formátumban küldjék meg a konkrét észrevételeket (a fájl neve = az eredeti PDF fájl neve +
_monogramod). Az általános észrevételek jöhetnek tetszőleges szöveges formátumban.
Határidő: 2020.01.03. 12:00
Az egységes szerkezetű bírálatot igyekszem még aznap kiküldeni a közreműködőknek.
Tisztelettel:
Varga Illés Levente
projektvezető
Tervezés és Járművek Szakterület
Budapesti Közlekedési Központ
Tel.: +36 30 7741289
E-mail: illes.varga@bkk.hu
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840

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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