
A nyomtatványon minden mező kitöltése kötelező!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. (a továbbiakban: VET), ez egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet valamint az elosztói engedélyes Elosztói
Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben közvilágításra kötelezett – közvilágítás létesítéssel összefüggésben
– Igénybejelentést teszek.

1. Az igénybejelentő adatai
Közvilágításra kötelezett megnevezése:

 

Cím:
         ir.szám               Város/község                           út/utca/tér                                sz./hrsz.         em./fsz., ajtó

2. A létesítés, átalakítás részletei
1. A létesítés helye:  

 

 
(Település, közterület, házszám(ok), helyrajzi szám(ok) építendő hálózat hossza [m], jellege 
(légvezeték/földkábel) tartószerkezetek száma, típusa, lámpatestek száma, típusa, fényforrás
típusa, névleges teljesítménye.)

2. Kérjük, jelölje meg a megfelelőt!
 Nyilatkozom, hogy a létesítés belterületen van, ezért a VET 178/J.§ (1) hatálya alá tartozik.
 Nyilatkozom, hogy a létesítés nem tartozik a VET 178/J.§ (1) hatálya alá.
 Nyilatkozom, hogy a létesítés belterületen van, de nem tartozik a VET 178/J.§ (1) hatálya

alá, mert az elkészült passzív elemet az Önkormányzat tulajdonba kívánja venni.
3. Kérjük, jelölje meg a megfelelőt! Csatlakozás fázisszáma:  1 fázisú  3 fázisú
4. Kérjük, jelölje meg a megfelelőt!

Új közvilágítási mező kiépítése:  igen              nem
Új mérés kiépítése:  igen              nem
Parancsvevő készülék:  igen              nem

5. Az elkészült közvilágítási berendezés passzív elemének tulajdonosa:

 

6. Az elkészült közvilágítási berendezés aktív elemének tulajdonosa:

 

7. Kérjük, jelölje meg, amennyiben „egész éjjeles” üzemmód szerint kéri a vezérlést.
A közvilágítás vezérlését „egész éjjeles” üzemmód szerint kérem.

8. Műszaki átadás-átvétel (üzembe helyezés) tervezett időpontja: (év, negyedév)
9. A vételezett villamos energia elszámolására a jelenlegi árszabást választom. Villamos energia

kereskedő:  
10. Kérjük, jelölje meg a megfelelőt!

A közvilágítási berendezés tervezés    tervezendő    nem tervezendő
11. Amennyiben a tervezendőt jelölte meg, kérjük töltse ki:

A közvilágítási berendezés tervezésével (cég neve, telephely címe)

 
mint a közvilágításra kötelezett által kiválasztott vállalkozót bízom meg.

12. A közvilágítási berendezés kivitelezésével, (cég neve, telephely címe)

 
mint a Közvilágításra kötelezett által kiválasztott vállalkozót bízom meg.

13. A közvilágítási berendezés aktív elemeinek karbantartásával, (cég neve, telephely címe)

 
bízom meg.

Kelt:                                                                           

  
 Közvilágításra kötelezett / Települési önkormányzat

Közvilágítási igénybejelentő

OPUS TITÁSZ
Áramhálózati 
Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság 

www.opustitasz.hu

nevében és képviseleté-
ben: 

E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos 
ügyfélszolgálat: 
T: 06 52/569 400
M: 06 30/344 72 00 

Levelezési cím: 
7602 Pécs, Pf. 197. 

aramhalozat@eon.hu


