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Tisztelt Képviselő-testület!
Az év elején döntöttünk a Dombóvár kártya bevezetéséről. A városkártya egy olyan
szolgáltatás, melyet Dombóvár Város Önkormányzata nyújt az állandó lakosai
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.
Több visszajelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy a városunkban csak tartózkodási
hellyel rendelkezők, illetve az önkormányzat által fenntartott intézményekben
dolgozók is szeretnék igénybe venni a Dombóvár Kártya adta lehetőségeket, ezért a
jogosultak körét javaslom az alábbiak szerint kibővíteni:
- Dombóvár városban nemcsak lakó, de akár tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven
felüli személyekre,
- Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének vagy Bizottságának tagjára,
- Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmény dolgozójára,
- az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozójára,
- Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozójára.
Mivel a Dombóvár Kártya használatával annak tulajdonosa jogot szerez különböző
kedvezményekre, szükséges jogszabályban meghatározni a felhasználás és igénylés
feltételeit.
A kártyák az eredeti elképzelés szerint 1 évig lettek volna érvényesek, de a működésük
során szerzett tapasztalat alapján javaslom a kártya érvényességét határozatlan időben
meghatározni, azzal, hogy azok használatára való jogosultságot évente egyszer
kötelezően, egyébként esetenként ellenőrizzük, illetve a jogosultság elvesztése (pl:
költözés) esetén a kártya elveszíti érvényességét.
A magyarországi városkártyák általában két nagy csoportba sorolhatók. Egyik részük a
helyi a hűségkártyák köre, amelyek inkább a helyi lakosokat támogatják: céljuk a
lokális gazdaság erősítése, a vásárlóerő településen tartása, a rendszeresen visszatérő
vásárlás, a hűség és kötődés kialakítása a szűkebb lakótér vállalkozásai felé azzal,
hogy a helyi kereskedők, szolgáltatók által nyújtott kedvezmények körét kínálja a
kártyabirtokosok felé. A Dombóvár Kártya eddig megvalósult elemei is ebbe a típusba
tartoznak, a rendelettervezet is ezt a szolgáltatást szabályozza.
Tervezzük (a másik nagy csoportba sorolható) turisztikai kártyaként való bevezetését
is, amellyel a városba érkezőknek nyújthatunk majd kedvezményeket. Ennek a

kártyatípusnak az igénylése terveink szerint díjhoz kötött lesz, bevezetése esetén a
most elfogadni javasolt rendelet módosítása lesz szükséges.
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
szabályozottá. A Kártya bevezetése és használata a helyi rendezvények,
szolgáltatások, turisztikai látnivalók népszerűsítését segíti, látogatottságát javítja.
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 rendelet-tervezet elfogadását magasabb szintű jogszabály nem írja elő, a Kártya
használata válik szabályozottabbá.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2016. (___.___.) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Kártyáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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
megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) Dombóvár városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven felüli
személyekre,
b)

Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Képviselőtestületének vagy Bizottságának tagjára,

Önkormányzat)

c) az Önkormányzata fenntartásában lévő intézmény dolgozójára,
d) az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság dolgozójára,
e) az Önkormányzat és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójára,
valamint
f) az Önkormányzattal kedvezmények nyújtására szerződést kötő kereskedelmi vagy
szolgáltató vállalkozásokra.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) városkártya birtokos: e rendelet 1. § a)-e) pontjában meghatározott személy, aki
saját azonosítóval rendelkező Dombóvár Kártyával rendelkezik,
b) elfogadóhely: azok a kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet végző
vállalkozások, amelyek az Önkormányzattal kedvezmények nyújtására szerződést
kötöttek, ezáltal a Dombóvár Kártyát elfogadni jogosultak és kötelesek,
b) regisztrált kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely a jelen
rendelet és az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az érvényes
Dombóvár Kártyával rendelkező városkártya birtokosok részére az áru vásárlása
vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék vagy szolgáltatás árából
biztosít.

2. A Dombóvár Kártya
3. §
(1) 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 Dombóvár Kártya a városkártya birtokos részére biztosítja regisztrált
kedvezmény igénybevételét.
(3) A városkártya birtokos a regisztrált kedvezmény igénybevétele érdekében köteles a
Dombóvár Kártyát az elfogadóhelyen bemutatni.
(4) A Dombóvár Kártya pontgyűjtő kártyaként is funkcionál, mellyel a Dombóvár
városban szervezett rendezvényeken való részvétellel lehet pontot gyűjteni és azt
eseti jelleggel meghatározott kedvezményekre beváltani.
(5) A (4) bekezdésben foglalt pontgyűjtő akciók meghirdetéséről azok tartalmáról, és
az akciókkal elérhető kedvezmények köréről a polgármesterrel történt egyeztetést
követően a rendezvények szervezői döntenek.
(6) A Dombóvár Kártya kiállítását követően határozatlan ideig érvényes.
3. A Dombóvár Kártya igénylése
4. §
(1) A Dombóvár Kártya igénylésére jogosultak az e rendelet 1. § (1) bekezdés a)-e)
pontjában meghatározott személyek.
(2) A Dombóvár Kártyát személyesen a Tinódi Házban (7200 Dombóvár, Hunyadi tér
25.) és a Tourinform Irodában (7200 Dombóvár, Kernen tér 1.) vagy elektronikus
úton a www.dombokartya.hu oldalon keresztül kártyaigénylő lap kitöltésével lehet
igényelni.
(3) Az igénylőlap kitöltésével és aláírásával, valamint elektronikus igénylés esetén az
igénylőlap elküldésével az igénylő elismeri, hogy az Általános Szerződési
Feltételeket áttanulmányozta, és azok tartalmát kötelezően elfogadja.
(4) Az igénylőlap kitöltésével a Dombóvár Kártyára jogosult hozzájárul ahhoz, hogy
a) az igénylőlapon megadott személyes adatiról az Önkormányzat nyilvántartást
vezessen,
b) a Dombóvár Kártya felhasználását érintő változásokról, valamint
c) a Dombóvár Kártyával igénybe vehető kedvezményekről tájékoztatást kapjon
elektronikus úton.
(5) A városkártya birtokos hozzájárulása esetén nyilvántartott személyes adatai:
a) neve, neme, címe, születési dátuma,
b) a jogosultságot megalapozó adat, különösen munkahely megnevezése,
c) e-mail cím és telefonszám.

(6) Az 1. § c), d) és e) pontja alapján jogosult személyeknek az igénylőlaphoz
csatolniuk kell a munkáltató ajánlását a Dombóvár Kártya kiállítására
vonatkozóan.
(7) A Dombóvár Kártyát az arra jogosult személy az igénylőlap beérkezésétől
számított 15 napon belül veheti át kérése szerint a Tinódi Házban (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25.) vagy a Tourinform Irodában (7200 Dombóvár,
Kernen tér 1.).
(8) A Dombóvár Kártya igénylése során, valamint annak kiállítását követően az
Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy az igénylő a Dombóvár Kártyára
jogosult-e. Az ellenőrzést az Önkormányzat eseti jelleggel, illetve évente egyszer
végzi el.
5. §
(1) A városkártya birtokosnak a Dombóvár Kártya elvesztését, megsemmisülését
írásban vagy személyesen be kell jelentenie a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatalban.
(2) Az elveszett, megsemmisült Dombóvár Kártya adatait az Önkormányzat törli a
nyilvántartásból.
(3) Amennyiben a városkártya birtokos új Dombóvár Kártyát igényel, az igénylésre a
3. §-ban foglaltak az irányadók.
(4) A városkártya birtokos köteles a Dombóvár Kártya kiállításának alapjául szolgáló
jogosultság megszűnését 8 napon belül az Önkormányzatnak bejelenteni.
(5) Amennyiben az Önkormányzat a jogosultság megszűnését a 4. § (8) bekezdésben
foglaltak vagy egyéb ok alapján megállapítja, a Dombóvár Kártyát érvényteleníti.
4. Az elfogadóhely
6. §
(1) A Dombóvár Kártyával igénybe vehető regisztrált kedvezmény biztosítására a
polgármester köt szerződést az elfogadóhellyel.
(2) A megállapodás tartalmazza
a) a szerződő felek elnevezését és címét,
b) a szolgáltató azon székhelyének, telephelyének vagy szolgáltatás nyújtási
helyének címét, ahol a Dombóvár Kártyával kedvezményesen igénybe vehető
szolgáltatást nyújtja,
c) a Dombóvár Kártyával kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét,
d) a szolgáltatások igénybe vétele során érvényesíthető kedvezmény mértékét,
e) a megállapodás hatályát,
f) a felek e rendeletben meghatározott kötelezettségeit,

g) a megállapodás rendes felmondására biztosított időt, amely nem lehet 30 napnál
kevesebb.
(3) A szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt helyen köteles jól látható
helyen elhelyezni a „Dombóvár Kártya elfogadó hely" feliratot, valamint a
Dombóvár Kártya emblémáját a megállapodásban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően.
5. A Dombóvár Kártya honlapja
7. §
(1) Az Önkormányzat az elfogadóhelyek listáját és a Dombóvár Kártyával kapcsolatos
információkat a www.dombokartya.hu honlapon közzéteszi.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott honlapon naprakészen
tájékoztatja a városkártya birtokosokat a Dombóvár Kártyával kedvezményesen
igénybe vehető szolgáltatások köréről és a szolgáltatások igénybe vétele során
érvényesíthető regisztrált kedvezmény mértékéről.
(3) Az Önkormányzat a Dombóvár Kártya használatával járó általános szerződési
feltételeket az (1) bekezdésben meghatározott honlapon közzéteszi.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott honlapot az Önkormányzattal foglalkoztatási
jogviszonyban álló, a Tourinform Irodában dolgozó személy kezeli.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott honlap technikai karbantartását a DombóMédia Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) végzi.
(6) Az Önkormányzat fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési
feltételeinek a megváltoztatására.

6. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2016. október 15-én lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Részletes indoklás
1. §
A rendelet hatályát határozza meg, a Dombóvár Kártyára jogosultak körét,
illetve az érintett vállalkozásokat.
2. §
A rendeletben használt kifejezések értelmező rendelkezéseit tartalmazza.
3. §
A Dombóvár Kártya megjelenését, és használatának lényegét, a kedvezmények
igénybe vételének módját, a kártya érvényességi idejét határozza meg.
4. §
A kártya igénylésére jogosultakat, és az igénylés részletes szabályait tartalmazza
ez a szakasz.
5. §
A Dombóvár Kártya, vagy az arra való jogosultság elvesztése esetén követendő
eljárást, annak pótlására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
6. A Dombóvár Kártya elfogadó helyekre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
7. §
A Dombóvár Kártyával kapcsolatos honlapra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
8. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik

