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A Magtar Energetikai ds Kozmii - szabdlyozdsi Hivatalhoz j6vdhag,,dsra benyiljtand6
202 1 -203 5 Gordilld Fejlesztdsi Terv elSzetes vilemdnyezdse

Tis zt e lt E I kitds drt Fe le I 6s !

Mint a(z) 65. sorsz6mir Lit6r szennlvizelvezetfl 6s -tisztit6 viziktizmii-rendszer Ellet6sdrt Felelos6t
6jekortatjuk, hogy a Tiirsas6gunk r6sz6re adott meghatalmazdsa alapj6n elk6szitetttik a vizikozmi-
rendszer 2021-2035. idoszakra sz6l6 Gordtil5 FejlesZ6si Terv6t (GFT).

J6vShagy6sra - a Tervet -2011. CCX. tv. 11.$(2), valamint a2016.6vi CL. tv. 52.$ (4) bekezd6se

szerint 2020. szeptember 30 - ig nyrijduk be a Magyar Energetikai 6s K<izmri - szabillyozhsi Hivatalhoz,
melynek egyik kotelezo melldklete azEll6tils6rt Felelos - ir6sba foglalt - elozetes v6lemdnye a tervvel
kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11$ (4) bekezd6s szerint az Ell6ths6rt Felel6s a tervr6sz tartalmdra n6zve
vllemlnyezdsi joggal rendelkezik, mely v6lem6nyez6sre atervr6szkdzhezvdtel6tol sz6mftott 30 nap 6ll
rendelkez6sre.

Jelen leveltink melldkletek6nt megkiildjtik Onoknek a terv digit6lis p61d6ny6t

A GFT-vel kapcsolatos irisba foglalt k6rddseikben az alilbbi el6rhet6s6gen tudunk felvil6gosft6st
nyfijtani:

bakonykarszt6)bakonykarszt.hu

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezlrigazgato

sk.

Metl6klet: 2021-2035 id<iszakra sz6l6 GFT
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Gdrdiil6 fejleszt6si terv a 2021. - 2035. id6szakra

TARTAI,OMJEGYZEK

A tervet benyujt6 szervezet megneve26se BAKONYKARSZT Viz- 6s Csatornam( Zrt.

Vizikdzm(-szolg6ltat6 megnevez6se BAKONYKARSZT Viz- ds CsatornamU Zrt.

Vizikozmr:i-szolg6ltat6si igazat megnevez6se Szennyvizelvezetds 6s tisztitds

Vizikbzm(-rendszer k6dja 27-04552,L-004-0r-04

E

Leirds Ktinyvtiir Ferl metnevez€s

1 Tartalomjegyz6k Tartalomjegyz6k_VkrSorsz6m_VkrK6d.doc{x)

2 KisE16lev6l/Kdrelem Levdl Vkrsorszem Vkr K6d.docx

3 VizikdzmU-rendszer bemutat6sa Vkr,Vkrsorszdm VkrK6d.doc(x)

4 Vizikdzmii-rendszer 6s a fejleszt6sekkel 6rintett l6tesitm6nyeket tartalma26 6tn6zeti helyszinrajz Helyszin,ajz_VkrSorsz6m_Vkr(6d. pdf

Fejleszt6si feladatok 6sszefoglal6 teblizata (ter\4ejezetenk6nt) \Eeruh6zdsiTerv\
\Felijit6si 6s Potl6si Terv\

Feladat Vkrsorszim VkrK6d.xlsx

6
\Beruh6zdsiTerv\
\FelUjitisi 6s P6tlisi Terv\

Fl-livszam-sorszdm.doc(x)

7 For16sok 6sszefoglal6 tibl;zata (tervfejezetenkdnt) \Beruh6z6siTerv\

\FelUjit6si 6s P6tl;si Terv\
Forrds Vkrsorszim VkrK6d.xlsx

MUszaki leir6sok (fejlesztdsi feladatonkent 6s tervfejezetenk6nt)
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Viz i kd z mii-r end s z e r d I I ap o t b emut at ds a
5. szfimlf mell6klet

V[z i kd z mi[- r ends z er me gnev ez ds e:

65. Litdr szennwizelvezetd ds -tisztitd v{zikozm[i rendszer

Ell6tott telepiil 6sek : Lit6r, Kir6lyszenti stviin, S 6 ly, Vilonya
A szennyvi zdtemelok szitma: 5

A gravit6ci6s szennyvizgyijtt5hii6zat KG PVC dpliltt, a nyomott csatorn6k KPE anyagri
cs<ivekb6l 6piiltek a hdlizat mtiszaki dllapotdnak minds[tdse j6.
S zewryv izti s ztit6 tel ep
- helye: Lit6r
- kapacitrls a :400 m3 I d, 3.000 Le6
- miiszaki dllapota; Eptiletszerk ezeti feli\it6s sztiks6ges, a telep g6p6szeti rekonstrukci6ra
szorul 6s azirilnyitSstechnikai fejleszt6seket is el kellene vegeztetni. A telep jelenlegi
6llap ota me gfelel6, azonb an kapacit6s b6vit6 sre van sziiks 6 g.

Villamos energia: Hil6zati engeddlyes kcizc6hi hal6zatar6l tort6no lecsatlakoz6s mellett a
villamos energiiit nyiltpiaci kereskedon kereszttil v5s6roljuk. A csatlakoz6s
fesztilts6gszintj1tiSl fiiggetlentilkrzdr6lag kisfesziilts6gti m6r6st alkalmazunk. A csatlakoz6 6s

belso villamos h6l6zat 6llapota villamos biztons6gtechnikai szempontok alapj6n m6g
me gfelel6, azonban a feltilvizs g alati j e gy ztlkcinyvek szerint fehij it6sra szorul.

Folyamatir6nyit6s: Folyamatir6nyit6 rendszeriink elliqa mrikod6si tertilettink<jn a technol6gia
feltigyeletdt, ktil<inbozo ir6nyit6si, vezdrldsi funkci6kat, adatgyujt6st. A rendszer a

diszp6cserkdzpont 6s a helyi irdnyit6berendez6sek kozott URH es/vagy GPRS alapf, a

diszp6cserk<izpontok koz<itt b6relt vonali kommunik6ci6val van megoldva. A
folyamatir6nyit6 rendszer szoftvere r6szben felirjitott, r6szben elavult, a terepi berendez6sek
illlapota villamos biztons6gtechnikai szempontok alapj6n m6g megfelelo, azonban a

feliilvizsg6lati jegyz6kcinyvek szerint fehijit6sra szorul.
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