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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 403/2009. (XII.14.) számú határozatában döntött a 
város közvilágítási aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről az ELMŰ-
ÉMÁSZ Hálózati Kft. ajánlata alapján. 
A Képviselő-testület elsősorban anyagi megfontolásból a három ajánlat közül (Napfény, Holdfény, 
Csillagfény program) az árban legkedvezőbb Csillagfény csomagot választotta, erre kötöttük meg 
2010. január 1. napján hatályba lépő üzemeltetési szerződést. 
A Képviselő-testületet a Csillagfény csomag kiválasztásánál elsősorban anyagi megfontolás 
vezérelte. Ez viszont, a szolgáltatásban alacsonyabb színvonalat jelentett. A bejelentéstől 14 napon 
belül köteles az ÉMÁSZ kijavítani a közvilágítási hibákat, illetve a másik két csomaghoz 
viszonyítva jelentős eltérés, hogy üzemeltető nem köteles meghatározott időnként ellenőrizni a 
lámpatesteket, csupán a bejelentett hibákat kijavítani. 
A tevékenység végzéséről szóló ELMÜ-ÉMÁSZ tájékoztatót mellékelten megküldjük az anyaghoz. 
A tájékoztatóban szereplő közvilágítás javítás jelentés nem foglalja magában a szerződés hatályba 
lépésétől (2010. január 1.) a teljes időtartamot, csak a 2011. január és augusztus közötti időszakra 
vonatkozik, ezért nem ad átfogó képet a szolgáltatásról. Tovább rontja az áttekinthetőséget, hogy a 
felsorolt meghibásodott lámpatestek nagy részét nem a Polgármesteri Hivatal, hanem közvetlenül a 
lakosság jelentette be, így nem ismerjük a bejelentés pontos időpontját. Tapasztalataink szerint 
2010. év végén és 2011. év elején volt hiányosság a szolgáltatás ellátásában, a Dobó úti és  Vár úti 
2010. november 10-én (a lakosság által ennél korábban) bejelentett hibákat csak 2011. január 17-én 
javították ki. A javítási jelentés szerint a hibák kijavítása minden esetben legkésőbb 10 napon belül 
megtörtént, de itt is előfordult például, hogy a Liget út 9. szám előtti lámpatest 2011. augusztus 1.-
én bejelentett hibáját szeptember 20-án ismét be kellett jelenteni (jelentés szerint augusztus 9-én 
kijavították). 
Az üzemeltetési szerződés 2. pontja szerint a karbantartási munkák keretében a szolgáltató 
kötelezettsége a korszerű karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése. Ezekről a munkákról nem 
szól a tájékoztató, és nincs is tudomásunk ilyen munkavégzésekről. 
A szolgáltatási szerződés 2010. január 1.-től határozatlan időre kötöttük meg, a felmondási határidő 
6 hónap. Javasoljuk, hogy az önkormányzat mondja fel a közvilágítás aktív elemeinek 
üzemeltetésére vonatkozó szerződést. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálja meg a lehetőségét a feladat ellátásának. 
Amennyiben a feladat ellátására a rendelkezésre álló idő alatt nem tudnak felkészülni, az 
üzemeltetést meg kell versenyeztetni. 
 
Határozati javaslat:  
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ közvilágítási tevékenységéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 
A Képviselő-testület felkéri az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-t, hogy a tájékoztatót a 
teljes szerződéses időszakra (2010. január 1.-től) készítse el 2011. november 10-ig és tegyen 
javaslatot a közvilágítási közszolgáltatás megversenyeztetése érdekében a tulajdonában lévő 
lámpatestek önkormányzati tulajdonba adására, illetve más üzemeltető esetén fizetendő bérleti díjra. 

 
 
Pásztó, 2011. október 20.      
 
        Malomhegyi Lajos 
             főmérnök 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 


