
2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

2.1 Vízellátás 

A községben ki van építve azbesztcement nyomócsőből az ivóvízhálózat. A község 
vízbázisa Ostffyasszonyfa dél-keleti határában két db mélyfúrású kút. A kutak vízhozama 
350 és 200 l/p, mely utóbbi kút felújítandó. A kútból nyert víz közvetlenül kerül a hálózatba, 
vízelőkészítés nincs, a közeljövőben tervezik a vastalanító megépítését. A község átlagos 
napi vízfogyasztása 330 m3/nap, mely 590 m3/nap és 180 m3/nap értékek között ingadozik.  
A megfelelő egyenletes víznyomás biztosítása céljából 150 m3-es SUPERSTAT hidroglóbusz 
van elhelyezve. Az NA150 acny. gerincvezeték a Kossuth utcában, Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcában, Kemenes utcában van kiépítve, ezekről ágaznak le az NA100-as méretű vezetékek. 
A községben minden utcában ki van építve az ivóvízhálózat, tűzcsapokkal ellátva. 
 
Hálózatfejlesztési javaslat: 

 
1. A jelen rendezési terv alapján, a következő helyeken lesznek lakóterületek, melyek 

ivóvízellátása a következő módon biztosítható. 
 

- A Kossuth Lajos utcára csatlakoztatva Bajcsy-Zsilinszky E. utca 
meghosszabbításában új utcát nyitnak, mely csatlakozik majd a Celldömölk felé 
menő közlekedési úthoz, a tervezett út mellett 18 db lakóingatlan létesül. Erre a 
tervezett útra csatlakoztatva a Hegyalja utcával szemben a Kossuth L. utcából 
kiindulva szintén egy új utcát nyitnak 10 db lakóingatlannal.  

- A Kemenes utca meghosszabbításában, illetve az Újvilág utca meghosszabbításában 
valamint az Újvilág utcától délre eső területen új utcákat nyitnak 68 db lakótelekkel.  

- Ezen kívül a községben több helyen van még beépítetlen lakóingatlan, ezek 
ivóvízellátása a meglévő gerincvezetékről biztosítható. 

       
2. Gazdasági és kereskedelmi területek kialakítása az alábbi helyeken szerepel: 

 
- A Dózsa György utca déli irányban történő meghosszabbításában gazdasági 

tevékenységre alkalmas terület létesül, földgázellátása a Dózsa Gy. utcai vezeték 
meghosszabbításával biztosítható. 

- A községben még a beépítetlen ingatlanokon lehet kereskedelmi tevékenységre 
alkalmas területeket létesíteni, földgázzal a meglévő gerincvezetékről láthatók el. 

 
A kommunális vízigény: 

                                                                                                                     Vízigény 
- 94 db lakóház x 4 fő x 150 l /nap, fő                                                 56,4 m3/nap                                                                                                                            
- 6 db kereskedelmi, gazdasági tevékenységre szolgáló ingatlan         6,0 m3/nap 

 
Az összes vízigény 62,4 m3/nap 

  - Z = 1/10 egyenlőtlenségi tényezővel számolva                                                  
  az órai csúcsfogyasztás 5,64 m3/ó = 94 l/p. 

 
A meglévő vízvezeték-hálózatra csatlakoztatva mindenütt NA100 méretű KPE 
gerincvezetéket kell kiépíteni a meglévő, illetve tervezett utcákban az ingatlanok felé 
bekötővezetékkel és a gerincvezetéken max. 200 méterenként föld feletti tűzcsappal 
  

 
 
 



2.2 Földgázellátás 

A községben középnyomású földgázelosztó hálózat van kiépítve PE műanyagcsőből. 
Celldömölk felől nagyközépnyomású vezeték épült, Tokorcson keresztül és megy tovább 
Csönge, Kenyeri irányába. Erre a nagyközépnyomású vezetékre csatlakozik a község keleti 
határán létesült a gázfogadó állomás, amely a gáz nyomását 4,0 bar értékre csökkenti. Innen 
ellátva PE csőből épült elosztóhálózat biztosítja Ostffyasszonyfa község 
földgázfogyasztását. A fő gerincvezeték a Kossuth L. és Bajcsy-Zsilinszky E. utcában épült, 
erről ágaznak a többi utcák gerincvezetékei. 
 
Hálózatfejlesztési javaslat: 

 
1. A községben jelen rendezési terv alapján a következő helyeken lesznek lakóterületek, 

melyek földgázellátása a következő módon biztosítható. 
 

- A Kossuth Lajos utcára csatlakoztatva Bajcsy-Zsilinszky E. utca 
meghosszabbításában új utcát nyitnak, mely csatlakozik majd a Celldömölk felé 
menő közlekedési úthoz, a tervezett út mellett 18 db lakóingatlan létesül. Erre a 
tervezett útra csatlakoztatva a Hegyalja utcával szemben a Kossuth L. utcából 
kiindulva szintén egy új utcát nyitnak 10 db lakóingatlannal. A földgázellátás oly 
módon biztosítható, hogy kiépítendő a középnyomású gázelosztó-hálózat, a 
gerincvezetéket a Kossuth L. utcában mindkét helyen össze kell kötni a meglévő 
gázvezetékkel 

- A Kemenes utca meghosszabbításában, illetve az Újvilág utca meghosszabbításában 
valamint az Újvilág utcától délre eső területen új utcákat nyitnak 68 db lakótelekkel. A 
lakóingatlanok gázellátásának biztosításához az új utcákban kiépítendő a 
középnyomású földgázelosztó hálózat, összekötve a Kemenes utcai, Újvilág utcai és 
Kossuth L. utcai meglévő földgázvezetékek végpontjaival.  

- Ezen kívül a községben több helyen van még beépítetlen lakóingatlan, ezek 
földgázellátása a meglévő gerincvezetékről biztosítható. 

       
2. Gazdasági és kereskedelmi területek kialakítása az alábbi helyeken szerepel: 

 
- A Dózsa György utca déli irányban történő meghosszabbításában gazdasági 

tevékenységre alkalmas terület létesül, földgázellátása a Dózsa Gy. utcai vezeték 
meghosszabbításával biztosítható. 

- A községben még a beépítetlen ingatlanokon lehet kereskedelmi tevékenységre 
alkalmas területeket létesíteni, földgázzal a meglévő gerincvezetékről láthatók el. 

 
A fejlesztési területen kialakításra kerül:                                                      Földgázigény 

    - 94 db lakóház 188 gNm3/ó 
    - 6 db kereskedelmi, gazdasági tevékenységre szolgáló ingatlan 60 gNm3/ó 

 
A földgázigények biztosításának lehetősége:  
A fejlesztési területek a meglévő középnyomású földgázelosztó-hálózat mentén találhatók, 
így a meglévő gerinchálózatot tovább kell építeni a meglévő illetve kialakításra kerülő 
utakon, oly módon, hogy a gerincvezeték 4-4 m-es biztonsági övezete közterületre essen. 
Az igényelt földgázmennyiség biztosítására D110 ill. D63 PE középnyomású földgáz-                                                                          
elosztóvezeték kiépítését terveztük, minden utcában, ahol lehetett körvezetékként kialakítva, 
illetve továbbépítési lehetőséget biztosítunk a többiek között a déli részen tervezett 
lakóingatlanok felé.  
Minden ingatlan részére D32 PE leágazó vezetéket kell majd kiépíteni és telekhatáron belül 
nyomásszabályzók felszerelése szükséges. Az ipari-, kereskedelmi létesítményeknél a 
leágazóvezeték méretét egyedileg kell meghatározni. A gázvezeték anyaga egységesen PE 
80/G SDR-11 sárga-csíkos műanyagcső.  



A fenti gázigények biztosításának céljából a meglévő gázelosztó-hálózatot, illetve gázfogadó 
állomást felül kell vizsgálni, el kell végezni a hálózat hidraulikai méretezését, szükség esetén 
a gáz fogadóállomás kapacitását bővíteni kell, míg a meglévő hálózat keresztmetszetét 
növelni kell. 

 
2.3 Szennyvízcsatornázás 

Ostffyasszonyfán eddig nem volt szennyvízcsatorna-hálózat, annak kiépítése a közelmúltban 
történt meg. A keletkezett szennyvizet eddig tárolókban gyűjtötték, ahonnan szippantásra 
szállították el. 
A községnek most elkészült szennyvízcsatornázása egy regionális rendszer része, 
Csöngével, Kenyerivel és Pápoccal közösen. Ostffyasszonyfa községben gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat épült ki, mely gravitációs hálózat csatlakozik a Hegyalja utca 
végén, a község északi határában létesítendő szennyvízátemelőre. Innen nyomóvezeték 
épült ki Csönge felé, mely csatlakozik az ottani gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatba. A 
tervezett gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat anyaga KG-PVC cső, míg a 
szennyvíznyomó-vezetéké KPE. A 300 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító Kenyeri 
településen épült ki. 
A fejlesztési területek szennyvízelvezetése céljából gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot 
kell kiépíteni, csatlakoztatva a korábban készített tervdokumentációban lévő gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózatra. Közben minden ingatlan felé NA150 KG-PVC bekötések 
alakítandók ki. A község gravitációs csatornahálózatát – korábban tervezett, illetve jelenlegi 
rendezési tervben tervezett – egységes egészként kell kezelni. Szükség esetén a korábban 
kialakított hálózat fektetési mélységeit módosítani kell, valamint a szennyvízátemelő 
kapacitását szükséges bővíteni. 

 
 

 
  Horváth Ervin 
  okl. épületgépész-mérnök 
                                                                                                        vezető tervező 
   TE-T 18-0033 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Villamos energia ellátás 

A település villamos energia ellátását a Celldömölki 120/20 kV alállomásról kapja. Az 
alállomás nagy üzembiztonságú Siemens elosztó rendszerrel készült, teljesen 
telemechanizált és ABB készülékekkel felszerelt. Az alállomás ellátási területe az ún. 
„Celldömölki járás” egy db 25 MVA-os Ganz Ansaldo 120/20 kW-os Tr-val üzemel, mely a 
jelenlegi viszonyokat véve, teljes terhelés mellett is csak legfeljebb 50 %-os kihasználtságú. 
Ostffyasszonyfa község minden transzformátora a Celldömölk-Répcelak vonalról van ellátva, 
szakaszhatár a Rába folyó Ragyogó-hídi pontja. A község szükség esetén Répcelak 
irányából is ellátható. Az állomás üzemzavari mutatója 2 db/év, a Celldömölk-Répcelak 20 
kV-os vonalon. 
 

A faluban 4 db kommunális célokat ellátó állomás van:  

1. a Hegyalja utca – Kossuth L. u. sarkon (I.), 
2. a Petőfi S. utca – Bajcsy-Zsilinszky E. utca sarkán (II.), 
3. a Kemenes utca – Kossuth L. utca sarkon (III.), 
4. a Kossuth L. utca Sárvár irányú faluvégen (IV. Kemping), 
 

További ipari és egyéb gazdasági igények kielégítése érdekében van 5 db tr. állomás a 
Ragyogó-híd mellett („Ragyogó-híd” tr.), a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában („Gépműhely” tr.), a 
Pannónia Ring mellett („Pannon-Ring” tr.), a Sárvári út mellett a Pannónia Ringgel szemben 
(„Westel” tr.) és a Petőfi Tsz tehenészeti telepén (a „TSZ” tr.). 
A község 0,4 kV-os hálózata a transzformátorbővítésekkel egy időben, utoljára kb. 10 éve 
volt részben karbantartva. Néhány utca rekonstrukcióra szorul az állagmegóvás érdekében 
(Táncsics, Ady, Kossuth, Hegyalja). Transzformátor bővítés a jelen igények kielégítéséhez 
nem szükséges. A falu ellátó hálózata tisztán légvezetékes, cseréje földkábelre nem 
indokolt, a műemlékek környezetében és az újonnan alakítandó utcákban javasolt a 
földkábeles ellátás. 
A település külterületén szélerőmű-park építését tervezik a közeljövőben. A megtermelt 
energia azonban csak közvetve – a celldömölki 120 kV-os végponthoz csatlakozva – jut el 
Ostffyasszonyfa elektromos ellátó hálózatába. 
 
Hálózatfejlesztési javaslat: 

Lakóterületi fejlesztések ellátása 

A kemping mögött, az Újvilág utca folytatása, a Kemenes utca folytatásában kialakítandó 
területek („B-D” utcák) ellátásához a Kemenes és az Újvilág utcák 0,4 kV-os hálózatát kell 
meghosszabbítani az új utcák irányába. A becsült teljesítményt meghaladó igények esetén a 
Kempinget ellátó IV. tr. állomásból is lehet új kisfeszültségű hálózatot kiépíteni második 
betáplálásként. Szükség esetén a Kemenes u. elején egy további transzformátort kell 
telepíteni. 
A Kossuth L. és Kemenes utcák háromszögében kialakítandó új „A” és „E” utca ellátható az 
I. transzformátorból indított vezetékről. 
Az újonnan kiépítendő hálózat esetén az üzembiztonsági és esztétikai (utcaképi) 
szempontok alapján javasolt a földkábel és kandeláber alkalmazása. A meglévő utcák 
folytatásában az egyszerűbb kivitelezhetőség miatt megfontolandó a légvezetékes 
megoldás. 
 
Gazdasági, kereskedelmi fejlesztési területek ellátása 

A Széchenyi-Dózsa utcák végén lévő terület az utcák kisfeszültségű hálózatának 
meghosszabbításával történhet. A jelenlegi TSZ gépműhely az ott lévő „TSZ gépműhely” tr. 
állomásból már biztosított, a tartalék terület ellátása a falu ezen a végén húzódó Pannónia 
Ring felé menő leágazásból leágazó, további 20 kV-os leágazással és tr. állomásról 
biztosítható. 



Közvilágítás 

A közvilágítás Philips 36 W-os fénycsöves, fejleszteni csak lakossági igények, panaszok 
esetében indokolt, illetve az újonnan kialakítandó utcák esetében szükséges. A 
főközlekedési útvonal jegyzői engedéllyel alulvilágított. A veszélyes közlekedési 
csomópontoknál, gyalogátkelőhelyeknél, intézmények környezetében indokolt felülvizsgálni 
és szükség szerint emelni a megvilágítási szintet. A faluközpont jelenlegi állapotában nem 
igényel kandeláberes világítást. A falu központi helyén található Március 15-e tér, a 
műemlékek környezete esetleges pihenőövezetté, sétatérré alakítása esetén a kandeláberes 
közvilágítás indokolt. 
A faluban található műemlék épületek, templomok, kastélyok és kúriák, díszvilágítását azok 
felújításával egy időben javasoljuk megoldani. 
 

2.5 Elektronikus hírközlés 

A településen a telekommunikációs szolgáltatást a Hungarotel Rt. biztosítja. A 90-es 
években az egész község területén korszerű digitális telefonhálózat épült ki, 
légvezetékekkel. A települések közötti kapcsolatot optikai földkábel biztosítja. A községben 
egy automata digitális központ létesült a polgármesteri hivatal mögött. A távközlési rendszer 
hosszabb távon megfelel a tervezett fejlesztési területek ellátására is, főként, ha számításba 
vesszük a mobiltelefonok térhódítását. Az újonnan kialakítandó utcákban földkábeles 
távközlési hálózatot javasolunk kiépíteni. Mobiltelefon átjátszó antennával a településtől 
délre, a Pannónia Ringgel szemben a T-Mobil szolgáltató rendelkezik. Ez, és a környező 
településeken lévő antennák jó térerőt biztosítanak. Amennyiben mégis további antenna 
felszerelése válik szükségessé, azt a víztornyon, vagy a falutól távolabb, külterületen 
javasoljuk elhelyezni. 
A településen csillagpontos kábeltelevíziós-hálózat üzemel, amely alkalmas internet és 
telefon-szolgáltatásra is. A kábelhálózat nagyrészt a villamos oszlopokra függesztve lett 
kiépítve. A fejlesztési területeken a gerincvezetékeket javasoljuk védőcsőben elhelyezett 
földkábellel kiépíteni.  
 

 
  Nagypál Tibor 
  okl. villamosmérnök 
                                                                                                        vezető tervező 
    V-1-18-0187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 Csapadékvíz-elvezetés 

A település csapadékvíz-elvezetése nyílt árkos formában történik. A terület lejtésviszonyai 
északi irányban biztosítják a felszíni vizek elfolyását a falu belterületének északi határán 
húzódó – e szakaszon szabályozott medrű – Lánka patakba, amely Pápocnál a Rábába 
ömlik. A Lánka vízhozama az utóbbi években, évtizedekben megcsappant, Ostffyasszonyfa 
térségében az év nagy részében nem is szállít vizet, így biztosítani tudja a felszíni vizek 
elvezetését. 
A Rába árvizeinek mérséklésére, az alsóbb szakaszok védelmére egy nagyvízi 
szükségtározónak jelölték ki a Lánka és Rába közötti területet. Ennek elárasztása azonban 
csak megfelelő védmű (körgát) megépítése esetén lehetséges, hogy Ostffyasszonyfa 
mélyebben fekvő részeit is elkerülje az áradás. A körgát tervezésénél figyelemmel kell lenni 
azonban még a belvíz keletkezésének veszélyére is. 
A csapadékvíz elvezető árkokat mederburkolattal kell ellátni a könnyebb karbantarthatóság 
és a csapadékvíz gyorsabb levonulása érdekében. A község központi részén, a keskeny 
utcáknál, a mélyebb fekvésű részeken és az újonnan kialakítandó utcák esetében javasoljuk 
a zárt csapadékcsatorna építését. Ezzel nem csak a felszíni vizek elvezetése, hanem a 
közterületek rendezettsége is javul, karbantartása egyszerűbbé válik.  
 
 

  
 Tüske Zsolt V4c-1-20-0067 
 okl. meliorációs üzemmérnök, 

                                                                                                okl. építőmérnök 


