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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2016. (IX. 30.) 
önkormányzati rendeletével vezette be a Dombóvár Kártya használatát, melyet 3 
alkalommal módosított.  
A rendelet hatálya kiterjed: 

- Dombóvár városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 10 éven felüli 
személyekre, 

- az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény dolgozójára,  
- az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozójára,  
- az Önkormányzat és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozójára, 
- az Önkormányzattal kedvezmények nyújtására szerződést kötő kereskedelmi 

vagy szolgáltató vállalkozásokra 
- Gunarasban ingatlan tulajdonnal rendelkező személyekre,  
- Dombóvár Város Önkormányzata kiemelt szerződő partnereiként megjelölt 

vállalkozások munkavállalóira,  
- a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti intézményfenntartó Társulás által 

fenntartott intézmények dolgozóira,  
- valamint dombóvári közoktatási intézményben tanulói jogviszonnyal 

rendelkező 10 éven felüli tanulóra. 
 
A Dombóvár Kártyának 3 formája van, melyből eddig kettő típus, az általános 
Dombóvár Kártya és a Dombóvár Kártya Junior került bevezetésre. A Turisztikai Kártya 
életbe léptetése egyelőre a turisták számára nyújtható szolgáltatás-csomagok hiánya 
miatt nem történt meg. 
 
A Dombóvár Kártya 18 éven felül, a Dombóvár Kártya Junior 10 és 18 éves kor között, 
a dombóvári közoktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 10 éven felüli 
tanulók esetében a tanulói jogviszony fennállásáig biztosítja a regisztrált kedvezmény 
igénybevételét birtokosa részére. A Dombóvár Kártya és a Junior Kártya ugyanazokat a 
kedvezményeket biztosítja. 
 
A kártya működtetésére rendelkezésre áll egy online rendszer, melyen keresztül nem 
csak a regisztárció történik, hanem a kártyatulajdonosok részére a városi 
rendezvényekről, aktuális információkról e-mail üzenet is kiküldésre kerülhet. Emellett 
a https://www.dombokartya.hu/ oldal is rendelkezésre áll, melyen keresztül a Dombóvár 
kártyáról, annak használatáról, az elfogadó helyekről minden hasznos tudnivaló 
elérhető, továbbá a kártyának facebook oldala is működik. 
 
A 2016 októberében bevezetett Dombóvár Kártya folyamatosan terjed a lakosság 
körében. A tavalyi évben 970 db kártyát igényeltek. 2018-ban került bevezetésre a 
Junior Kártya, ebből 448 db kártyát bocsátottunk ki. 
 



A Kártya bevezetése óta a mai napig 3929 db Dombóvár Kártya és 450 db Junior Kártya 
került kiadásra. A Junior Kártyánál a növekedés kevésbé látványos, mert a fiatalok 
kártyái a 18. életév betöltésével érvénytelenné válnak. Az ő esetükben ezt követően 
Dombóvár Kártyát bocsátunk ki, így már 30 új kártyatulajdonost regisztráltunk.  
A városban a kiemelt vállalkozói partnerként kezelt munkahelyek közül az Agrár-Béta 
Kft., az Axiál Kft., a Rutin Kft., a Wiessmann Technika Dombóvár Kft. esetében 
összesen 64 vidéki lakos igényelt Dombóvár Kártyát.  
 
A városban jelenleg 24 olyan elfogadóhely van, ahol a Dombóvár Kártya felmutatásával 
különböző kedvezmények vehetők igénybe. Félévente az aktuális elfogadóhelyi 
partnerlistát szórólapon minden háztartásba eljuttatjuk, de a partnerlista a Dombóvár 
Kártya facebook-oldalán is olvasható. A tavalyi évben az elfogadó helyek köre 6 üzlettel 
bővült.  Ezek közül 3 üzlet szolgáltatásra (Kerékvár -szerelésre, Maros informatika - 
szerelésre, Gunaras Hotel- bowling, squash) biztosít kedvezményt, a többi partner pedig 
a vásárlás árából nyújt 3-5 és 10% engedményt. Az elfogadó helyeken jól látható helyen 
matrica jelzi a kedvezmény igénybevételének lehetőségét. Minden üzlet esetében 
telefonos alkalmazással történik a leolvasás. Az elfogadóhelyi partnereknél a 
legjelentősebb kártyahasználat a Tinódi Háznál, a Földi István Könyvtárnál és a Ditall 
Festékboltnál volt. 
 
A programok naprakészen olvashatók a Dombóvár Kártya weboldalán, a Kártya 
facebook oldalán és Dombóvár város honlapján. A pontgyűjtésre a Tinódi házban és a 
nagyobb rendezvényeken a helyszínen van lehetőség. A különböző programok 
meghirdetésekor közzétételre kerül a pontgyűjtési lehetőség és a kapható pontszám. A 
kezdés előtt történik a Kártya leolvasása és ezt követően jóváíródik a Kártyán a 
pontszám.  
Pontgyűjtésre 2018-ban 36 rendezvény szolgált, melyeken 739 alkalommal használták 
tulajdonosaik a Dombóvár, valamint a Dombóvár Junior Kártyát, és azokra összesen 
25.970 pontot írtak fel a programok szervezői. 
 
Áprilisban 9 db, februárban és októberben öt-öt programon való részvétellel lehetett 
pontot szerezni. A kártyahasználók az említett három hónapban voltak a legaktívabbak. 
A pontgyűjtők körében a havi rendszerességgel ismételt „Nem csak a húszéveseké a 
világ” című zenés-táncos délután volt a legnépszerűbb. 
 
Február hónapban a leglátogatottabb programok az alábbiak voltak: 

- február 2. - Tilinger Sándor fotós kiállítása  
- február 8. - Borsos Bence: A boldogság nyomában c. előadása 
- Csecsemőszínház,  
- a Magyarock Dalszínház előadásában a Macskafogó,  
- illetve a „Nem csak a 20 éveseké a világ”. 

 
Áprilisban a város hete alkalmából több rendezvény is látogatható volt. Elsőként április 
3-án az Erdélyi örökségünk - szőttesek kiállítás, majd másnap a Radó Károly 
alkotásaiból nyílt tárlat a Majoros Galériában. Nagy népszerűségnek örvendett az Ocho 
Macho koncert április 5-én és a Tompos Kátya koncert másnap, április 6-án. Ebben a 



hónapban látogatott volt még az Örök tél című film vetítése, április 12-én a Költészet 
napja alkalmából a Kávészünet zenekar koncertje, valamint április 25-én Hadházi 
László önálló estje. 
Október 1-jén a legnépszerűbb programok az Idősek Világnapja, 17-én Kapinya 
Krisztina kiállítása voltak az előtérben, míg október 25-én Szűcs Pál makett kiállítását 
tekintették meg nagyon sokan a Majoros Galériában, de nagy érdeklődésre tartott 
számot a Made in Hungária színházi előadás, továbbá a „Nem csak a 20 éveseké a világ” 
zenés-táncos program. 
A kártyatulajdonosok a fizetős rendezvények esetében bizonyos esetekben igénybe 
vehetnek kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget is. A különböző színházi előadások, 
koncerteken kívül 2019. február 1-től a Dombóvár kártyával igénybe vehető 
kedvezmények köre bővült, ugyanis a Farkas Attila Uszoda használata a 
kártyatulajdonosok számára 50 Ft/fő/óra díjban került megállapításra. A kedvezmény 
nagyon népszerű. A statisztika alapján napi 8-10 fő igénybe veszi a kártyán keresztül a 
kedvezményt.  
A fenti adatokból kitűnik, hogy a Dombóvár kártya rendszer egy jól működő, a 
dombóváriak által egyre népszerűbb, és ezáltal egyre többek által igénybe vett és kedvelt 
szolgáltatás. 
 
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

 
Határozati javaslat 

a városkártya rendszer 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a városkártya 
rendszer 2018. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
 

 
Szabó Loránd 

 polgármester 
 


