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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2018-ban, az
egyes tevékenységek átcsoportosításáról határozott. Az átszervezés kapcsán a közvilágítás
üzemeltetési tevékenységet a továbbiakban az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. fogja végezni, a
Villamosenergia Törvényben meghatározott közvilágítási üzemeltetési engedélyesként.
A 2018. augusztusában létrehozott és bejegyzett ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. az ELMŰÉMÁSZ Társaságcsoport tagja, a közvilágítási üzletág pedig az eddig is közvilágítással foglalkozó
személyzet átcsoportosításával jött létre.
A változás miatt, a jelenleg érvényben lévő szerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni, és
az új szolgáltató nevére szóló szerződés megkötése válik szükségessé, mely az aláírást a következő
naptól - mindkét fél általi aláírása után – lé érvénybe. A közvilágítás üzemeltetési szolgáltatás
folytonos marad.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport tájékoztatása szerint, a változtatás célja, kisebb és
rugalmasabb szervezet létrehozásával, az eddigi közvilágítás üzemeltetési tevékenység magasabb
színvonalú ellátása.
Mit jelent egy gyakorlatban?
•

A kapcsolattartás változatlan marad,

•

Az eddigi közvilágítás üzemeltetési szerződés feltételei változatlanok maradnak:
o Hibacím jelentés fogadása
o Hibaelhárítási idő

o A szolgáltatás díja
o Fizetési feltételek
•

A helyszíni hibaelhárítást továbbra is az eddigi saját és alvállalkozói személyzet látja el.

Fenti indokokra tekintettel javaslom a határozati javaslat előterjesztésben foglaltak szerinti
jóváhagyását.
Vadna, 2019. 05. 16.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Közvilágítási

üzemeltetési

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Nyrt-vel (3525
Miskolc Dózsa Gy.u.13.)fennálló közvilágítási üzemeltetési szerződést – mindkét fél
általi aláírás napjával – az ÉMÁSZ Nyrt. kezdeményezésére, közös megegyezéssel
megszünteti.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft-vel (1132. Budapest Váci u.72-74) közvilágítás aktív elem üzemeltetési
szerződést (Csillagfény üzemeltetési csomaggal9 köt, mindkét fél általi aláírás
napjával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

