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Tisztelt Képviselőtestület!
Az európai városok vezetésének egyik fő célja a fejlődő lakossági
szükségletek magas szintű kiszolgálása és a lokálpatriotizmus megtartása, erősítése.
Ezért kiemelten fontos a városok infrastrukturális, kulturális és kereskedelmi
színvonalának emelése. Amint azt nemzetközi tapasztalatok bizonyították, egy chip
alapú kátryarendszer létrehozása jelentheti a fenti célok megvalósításának egyik
eszközét. A településkártya lehetővé teszi a városban működő kereskedelmi és más
szervezetek szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét, erősíti az önkormányzat
és a lakosság közötti kommunikációt, lehetővé válik statisztikák felállítása (pl. turisták
általi látogatottság mérése, idegenforgalmi adóbevételek kontrollja), illetve különböző
az önkormányzat által kiválasztott célcsoportok számára nyújtott kedvezmények
biztosítását. Emellett növelheti a helyi kis- és közepes vállakozások forgalmát, hiszen
arra ösztönzi a kártyatulajdonosokat, hogy elsősorban a kiskereskedelmi egységek
szolgáltatásait vegyék igénybe. A kártyának lehet az adófizetési fegyelemre öszönző
hatása is, mivel csak olyan állampolgárok igényelhetnék, akiknek nincs adótartozása.
A rendszer, a kiépítését követően tovább bővíthető. Jelenleg Kaposváron,
Százhalombattán, Siófokon, Miskolcon, Budapesten és Cegléden működtetnek
városkártyát. Ezeken a településeken a lakosok örömmel fogadták az önkormányzat
ilyen irányú törekvését és folyamatosan növekszik a kedvezményeket nyújtó
szolgáltatók, illetve a kártyabirtokosok köre.
Dombóváron kétféle kártya bevezetésében gondolkodunk:
A) Városkártya: a dombóvári ideiglenes vagy állandó lakóhellyel rendelkező
állampolgárok vásárolhatnák meg, akiknek semmilyen köztartozása nincs az
önkormányzat felé.
B) Turista kártya: a városba érkező vendégek vásárolhatnák meg, amely
kedvezményei révén a visszatérésre ösztönözne.
A kártya által nyújtott kedvezmények:
- a városban székhellyel rendelkező kereskedelmi egységek által nyújtott
szolgáltatások százalékos kedvezményei (ÁFÉSZ, fodrász, autójavító, fitness szalon,
Gunarasi Gyógyfürdő, éttermek, múzeum, stb.),
- a városi intézmények belépőihez nyújtott kedvezmények
A kártyával kapcsolatos pozitív tapasztalatokat figyelembe véve, azt javaslom a
képviselő-testületnek, hogy elvi támogatását adja a kártya bevezetéséhez és
hatalmazzon fel arra, hogy a bevezetéshez szükséges
előkészítő munkát
elkezdhessem. Az elvi döntéssel az önkormányzat határozott szándékát nyilvánítja ki a
kártya bevetésével kapcsolatban, amellyel a polgármester tárgyalási pozícióit erősíti az
anyagi források előteremtéséhez.
A kártya bevezetésének előkészítő munkája egyrészt kiterjedne a
kártyarendszer működésének részletes kidolgozására, másrészt az ehhez szükséges
anyagi támogatások felkutatására. Utóbbi esetben pályázati forrásokat is igénybe
vennénk, amennyiben erre a célra találunk pályázati kiiírásokat.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a
Dombóvár Kártya bevezetésével kapcsolatban, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy az önkormányzat nevében tárgyalásokat kezdjen helyi vállalkozókkal a Kártya
bevezetésének részleteiről.
A képviselő-testület a részletes tartalmi és költségvetési terv ismeretében dönt a kártya
bevezetésének támogatásáról.
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