
Műszaki le irás

Balatoncsicsó község rendezési tervéhez kapcsolódó földgázellátás vizsgálata.

Ezt a tervet a BE SZT KFT. Veszprém, megbízása alapján készítettem el. Balatoncsicsó
község rendezési tervének tartozéka a földgázellátás jelenlegi állapotának- és a szükségessé
váló hálózatfejlesztés lehetőségének ismerete.

A községben középnyomású 14 bar-osl vezetékes földgázellátás üzemel. A KPE anyagú
vezeték SzentantaIfa felől érkezik és a Fűzfa-,ill. Liliom utca mentén halad át a településen a
D 90-es vezeték. Az elosztóvezeték a többi utcában is legalább D63-as méretű. A gázelosztó
hálózat üzemeltetője a Magyar Gázszolgáltató KFT Nagykanizsa.

A rendezési terv két új területet jelöl meg, melyeket a településfejlesztés során gázzal kell
ellátni. Ezek a helyszínrcüzon piros színnel vannak sraffozva. Az 52/3 illetve az 52/4 HRSZ-u
terület a D 90-es vezetékről, a Domb utca mögötti fejlesztés pedig a D63-as hálózatról
ellátható.

Az ellátás lehetőségét a Magyar Gázszolgáltató KFT illetékes üzemvezetőjével egyeztettem.
Az egyeztetési jegyzőkönyvet mellékeltem. Az egyeztetés lényeges eleme, hogy a fejlesztési
területek gázellátása a jelenlegi hálózatról bővítéssel megoldható.

A két fejlesztési terület gázellátására az esedékesség időszakában engedélyezési-és kiviteli
tervet kell készíteni, melyet a gázszolgáltatóval, illetve a közműtulajdonosokkal előzetesen
egyeztetni kell és a kész tervet engedélyeztetni szükséges.

Veszprém, 2010. szeptember 22. \
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Máthé Attila
tervező

Gk/ 19-0139



$/
MAIiAZ

"'

TERVEGYEZTETÉSIJEGYZÖKÖNYV

KÖZMŰNYILA TKOZA T oldal: 1.

Kelt: 2010-09-22.

Munka megnevezése: BALATONCSICSÓ rendezési terv készítése

Egyeztető vállalat: Magyar Gázszolgáltató Kft

JELEN VANNAK

Tervező részéről:
Máthé Attila

tervező

Egyeztető részéről:
Albert László
üzemvezető

Tervező képviselői bemutatták és ismertették a tárgyi terveket, melyekkel kapcsolatban
az egyeztető az alábbi megjegyzéseket teszi:

A településen középnyomású gázelosztó hálózat üzemel. A meglévő belterületi ingatlanok

gázellátása az üzemelő hálózatról biztosítható. A rendezési tervben jelölt új telekkialakítások

gázellátása a közterületen építendő gázelosztó vezetékkel megoldható.

A létesítendő gázvezeték műszaki paramétereit és a megvalósíthatóság gazdasági feltételeit

a tényleges igények jelentkezésekor érvényes előírások alapján fogjuk meghatározni.
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MÁTHR ATTILA
magántervezö

8200 Veszprém, Muskátli u. 12/G
Adószám: 61280122-3-39

Banksz.: 10104820-33363100-00000003
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