
 

 

 

 

 

 

 

Szám: HAT/360-_____ / 2023.                 Előkészítésben közreműködött: 

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

lakossági LED-csere programban való együttműködésről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A CYEB Energiamegoldások Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Dobogókő út 1., továbbiakban Kft.) 

ügyfélkapcsolati igazgatója megkereste Hatvan Város Önkormányzatát és felajánlotta egy ingyenes lakossági 

LED-csere programban való részvétel lehetőségét. A program célja a lakosság körében használt 

hagyományos, volfrám izzószálas fényforrások félvezetős LED típusúra történő cseréjének támogatása, 

ezáltal a lakosság energiafelhasználása csökkenni fog. 

A program anyagi hátterét az a 2020-as törvény adja, ami alapján az energiakereskedő cégeknek 

(villany/gáz/üzemanyag) minden évben forgalom utáni energiahatékonysági programok támogatását kell 

bemutatniuk, melynek elmulasztása esetén büntetést kell fizetniük. A Kft. a transzparensen elszámolható 

LED-ek osztásával tesz eleget törvényi kötelezettségének. 

A csereprogram során az érdeklődő lakosoknak regisztrálniuk kell magukat a Kft. által működtetett 

honlapon, majd a regisztráció során megadott adatok alapján meghatározott mennyiségű félvezetős LED 

típusú izzó ingyenes átvételére lesz lehetőségük a kijelölt átvételi ponton. A programhoz történő csatlakozás 

során az önkormányzatnak az alábbiakat kell teljesítenie, biztosítania: 

1. Minimum 1 nm-es átadási pont és felelős biztosítása, aki az átadás-átvételt lebonyolítja.  

2. Az átadási pont közelében minimum egy raklapnyi alapterületű zárható raktár- vagy irodahelyiséget 

szükséges biztosítani, ahol a LED fényforrások komissiózása és tárolása történhet.  

3. A város lakóinak saját kommunikációs csatornáin keresztül történő tájékoztatása. A programban 

azok a lakók vehetnek részt, akiknek a nevére a villanyszámla érkezik.  

Az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a (https://app.ledcsere.hu/registration) weboldalon, ahol a felhasz-

nálóbarát felületnek köszönhetően néhány perc alatt megtörténik a szükséges adatok rögzítése, melyeket a 

szervezetnél kijelölt átadópont felelősének továbbítunk. 

A program előzetes ütemterve az alábbi:  

Regisztráció Feldolgozás Szállítás 

2023.03.16-2023.04.15 2023.04.16-2023.05.30 2023.06.01-2023.06.15 

Komissió Átadás Elszámolás 

2023.07.15-ig 2023.07.16-2023.08.06 2023.08.11-ig 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel (székhely: 2000 

https://app.ledcsere.hu/registration


 

 

 

Szentendre, Dobogókő út 1.) lakossági LED csereprogramban való részvétel lebonyolításával kapcsolatos 

együttműködési megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2023. február 28. (megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

Hatvan, 2023. január 19. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 


