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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. év elején döntöttünk a Dombóvár Kártya bevezetéséről, 2016. október 15-én
hatályba lépett az erre vonatkozó önkormányzati rendeletünk is. A városkártya egy
olyan szolgáltatás, melyet Dombóvár Város Önkormányzata nyújt az állandó lakosai,
valamint az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó nem dombóvári dolgozók
számára. A kártya az azonnal igénybe vehető kedvezmények mellett pontgyűjtő
kártyaként is működik. E funkciónak köszönhetően a városban megrendezésre kerülő
programokon való részvételt tudjunk ösztönözni és honorálni.
Úgy gondolom a kártya egyre népszerűbb a lakosság körében, a statisztikák szerint
folyamatosan emelkedik a kártyahasználatok száma. Jelenleg az önkormányzati
rendelet alapján folyamatban van a 3520 kártyabirtokos jogosultságának
felülvizsgálata. A vizsgálat során sok olyan vidéki, illetve 18 év alatti személy
kártyabirtokost találtunk, akik nem voltak jogosultak a Dombóvár Kártyát igénybe
venni.
Ez a jogosulatlan igénybevétel is azt mutatja, hogy a fiatalok körében már most is
népszerű a Dombóvár Kártya, illetve az általa igénybe vehető kedvezmények. A
Kártya jelenleg csak nagykorú személyek által vehető jogszerűen igénybe. Ezért
javaslom a korábbi elképzeléseknek megfelelően a Dombóvár Kártya Junior
bevezetését a 10-18 éves dombóváriak részére. A Junior Kártya is ingyenes lenne,
használatával az eredeti kártyához hasonlóan kedvezményeket lehet majd igénybe
venni, illetve ez is használható lenne pontgyűjtésre, ifjúsági rendezvények esetén való
használatra.
A Junior Kártya bevezetését javaslom a 2017. évi város hete programsorozathoz kötni,
ezért a rendelet hatályba lépését kérem 2017. április 1-jével meghatározni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
1. A rendelet-tervezet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet elfogadásával a kedvezményeket adó Dombóvár Kártya használata válik
lehetővé a 10-18 éves dombóváriak számára. Ennek pozitív társadalmi és költségvetési
hatása várható.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei:
A környezeti és egészségügyi következményei közvetlenül nem várhatóak.
3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az adminisztratív feladatok zavartalan ellátása az önkormányzati hivatalban

biztosított.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelettervezet elfogadását magasabb szintű jogszabály nem írja elő, a Kártya
használata válik szabályozottabbá.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet megtárgyalását és
elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Kártyáról szóló 4/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, valamint
13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár Kártyáról
szóló 4/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Dombóvár Kártya 18 éven felül, a Dombóvár Kártya Junior 10 éven felül 18
éves korig biztosítja regisztrált kedvezmény igénybevételét (a továbbiakban együtt:
Dombóvár Kártya) a városkártya birtokos részére.”
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Dombóvár Kártya egy felirattal ellátott egyedi azonosító számmal, QR kóddal
rendelkező plasztik kártya vagy elektronikus alkalmazás, amelyet a kártyabirtokos
igénylése alapján az Önkormányzat térítésmentesen állít ki.”
2. §
A Rendelet 4. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 18 év alatti személyek Dombóvár Kártya Junior igénylése csak személyesen
nyújtható be, melyhez a törvényes képviselő ellenőrizhető hozzájárulása
szükséges. A törvényes képviselő a kártyaigényléshez történő hozzájárulás
megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy a gyermek a részére kiállított
Dombóvár Kártya Juniort rendeltetésszerűen használja.
(3b) A törvényes képviselőnek joga van megtekinteni a gyermek által adott
információkat, a gyermekről nyilvántartott adatokat és információkat. A
törvényes képviselő írásbeli kérésére a gyermek Dombóvár Kártya Juniorra
való jogosultságát meg kell szüntetni és törölni kell a nyilvántartásból a
gyermekről nyilvántartott adatok és információkat.”
3. §

A Rendelet 1. § a) pontjában a „18” szövegrész helyébe a „10” szöveg lép.

4. §
E rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Részletes indokolás
1. §
A rendelet hatályát határozza meg: a Dombóvár Kártyára jogosultak körét kiterjeszti a
10-18 éves lakosságra.
2. §
Bevezeti a rendeletbe a Dombóvár Kártya Junior igénylési lehetőségét.
3. §
A Dombóvár Kártya Junior igényléséhez és használatához szükséges törvényes
képviselő hozzájárulását szabályozza.
4. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik

