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HÁLÓZATRÓL
ÖNNEK

Tisztelt Partnerünk!
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
Közeledik a karácsony, advent első vasárnapja idén december 2-án köszönt ránk. Az ünnepi készülődést az Önkormányzatok díszvilágításba öltöztetett utcákkal, terekkel teszik még meghittebbé,
hangulatosabbá a településeken.
Amennyiben Önök is szeretnék az ünnepek fényét karácsonyi díszvilágítással emelni, hírlevelünkben
hasznos információkat találnak a díszvilágítással kapcsolatban.
Üdvözlettel:
Önkormányzati Együttműködések Csoport

ÜNNEPI FÉNYEK KARÁCSONYRA
Az ünnepi időszak közeledtével sokan veszik fontolóra karácsonyi dísz
világítás kihelyezését. Az elmúlt napokban postai úton megküldtük levelünket Önkormányzatuknak, amelyben a települések díszvilágításának
hálózatra történő kapcsolásának feltételeiről, annak megrendeléséről
tájékoztattuk Önöket.
Előzetes bejelentési kötelezettség
Karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése előzetes bejelentéshez kötött,
melyet közvetlenül az erre a feladatra kijelölt kollégáinknál e-mailben
tehetnek meg, gyorsabbá téve ezzel az ügyintézési időt.

Díszvilágítással kapcsolatos igényeiket jelezzék az
ELMŰ Hálózati Kft. felé legkésőbb 2018. november 30-ig.
Ezzel egyidejűleg a villamos energia kereskedőjük, illetve
a választott kivitelezőjük tájékoztatása is szükséges.

A fényfüzérek és díszek felszerelését és a hálózathoz kapcsolódó szerelési munkát (helyszíni be-, és
kikapcsolást) kizárólag az önkormányzat által megbízott közvilágítási üzemeltető (közvilágítási engedélyes), vagy az „Elosztóhálózati kivitelező” végezhet.
Tudnivalók a díszvilágítási igények bejelentésével kapcsolatban
Amennyiben a karácsonyi díszvilágítási szolgáltatás igénybejelentője és a település közvilágításával
kapcsolatos hálózathasználati szerződésben szereplő rendszerhasználó megegyezik, az igényt
teljesítménynövelésként kezeljük, és a díszvilágítással elfogyasztott többlet villamosenergiamennyiség a település normál közvilágítási fogyasztásával kerül elszámolásra. Ez esetben elegendő
a postai levelünkhöz mellékelt igénybejelentő lap kitöltése és megküldése.

Az Igénybejelentő lapot kérjük, hogy kapcsolattartónk e-mail címére küldjék meg:
ELMŰ Hálózati Kft.		
Nagyfogyasztói és egyedi műszaki ügyfélkezelés		
1132 Budapest, Váci út 72-74.		
Levélcím: 1300 Budapest 3., Pf. 151.		
Fax: +36 1 238-1803
Kapcsolattartók
Csarnai Emőke		 Domonkosné Szentpáli Anett
+36 1 238-2688		 +36 1 238-1528
emoke.csarnai@elmu.hu		 anett.szentpali@elmu.hu
Az igénybejelentéssel egy időben a szerelési munkákkal kapcsolatban közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a választott kivitelezővel, aki a felszereléssel és beüzemeléssel kapcsolatban egyedi ajánlatot
készít az Önök számára.
A karácsonyi díszvilágítási elemek csatlakozásának kialakításakor az ELMŰ Hálózati Kft. alábbi internetes elérhetőségén megtekinthető és letölthető (Kisfeszültségű gyors csatlakozó-berendezés kis
teljesítményigényű fogyasztók csatlakoztatására) műszaki előírás alapján kell eljárni:
https://elmuhalozat.hu/tudnivalok/minositett-keszulekek/tipizalt-fogyasztasmero-szekrenyek
Amennyiben a díszvilágítás felszereléshez szakfelügyelet biztosítását igénylik vagy a műszaki kialakítással kapcsolatban kérdésük merül fel, azt a területileg illetékes Régióközpont elérhetőségén jelezhetik. A szakfelügyelet biztosítása díjköteles.

ELÉRHETŐSÉGEK
ELMŰ Hálózati Kft.
Önkormányzati együttműködések csoport
E-mail: onkormanyzati_egyuttmukodesek@elmu.hu
Telefon: 	+36 1 238-1574; +36 20 888-1574
Fax:
+36 1 238-2815
Nagyfogyasztói, önkormányzati hibabejelentő: 06-80-39-39-39

