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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 először csak az állandó 
lakosai, valamint az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó nem dombóvári 
dolgozók számára nyújtott. 2017. április 1-jétől a 10-18 éves korosztály részére 
elérhetővé vált a Dombóvár Kártya Junior változata is.  
2017. november 1-től a Kártya népszerűségét tovább növeltük azzal, hogy azt a 
-  Gunarasban üdülő tulajdonnal rendelkező személyek,  
-  Dombóvár Város Önkormányzata kiemelt szerződő partnereiként megjelölt 

vállalkozások munkavállalói,  
-  a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által 

fenntartott intézmények dolgozói 
is igénybe vehetik.  
 
Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a Junior Kártyát 
népszerűsítsük az iskolákban tartott bemutatókon, előadásokon a gyerekek, fiatalok 
körében. Tőlük érkezett jelzés arra, hogy azok is szívesen igénybe vennék a Junior 
Kártya adta lehetőségeket, akik az iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, de 
nem dombóvári lakosok.  
 
Javaslom, hogy a Junior Kártya igénybevételi lehetőségét valamennyi dombóvári 
iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező 10 éven felüli gyermekre terjessze ki a 
Képviselő-testület.  
 
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. 
 
A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítása esetében 
 
1. A rendelet-tervezet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet elfogadásával a kedvezményeket adó Dombóvár Kártya használata válik 
még több személy részére elehetővé. Ennek pozitív társadalmi és költségvetési hatása 
várható.   

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei közvetlenül nem 
várhatóak. 

3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 



 

 

Az adminisztratív feladatok zavartalan ellátása biztosított. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek 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 
.../2018. (…) önkormányzati rendelete 

 
a Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 
 
A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1.§-a a következő j) ponttal egészül ki: 
 
„j)  dombóvári közoktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 10 éven 

felüli tanulóra.” 
 

2. § 
 

A 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, az 1. § j) pontja alapján jogosult személyeknek a tanulói jogviszony 
fennállásáig biztosítja regisztrált kedvezmény igénybevételét (a továbbiakban együtt: 
Dombóvár Kártya) a városkártya birtokos részére.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 4. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6a) Az 1. § j) pontja alapján jogosult, dombóvári lakó- vagy tartózkodási hellyel 
nem rendelkező tanulónak a dombóvári közoktatási intézményben fennálló tanulói 
jogviszonyát érvényes diákigazolvánnyal igazolnia kell.” 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba. 
 
 Szabó Loránd     dr. Szabó Péter  
  polgármester            jegyző 



 

 

Részletes indoklás 
 
1. §  
A rendelet személyi hatályát határozza meg: a Dombóvár Kártyára jogosultak körét 
kiterjeszti.  
 
2. §  
A dombóvári közoktatási intézményben tanulók esetében a Dombóvár Kártya Junior 
változatára való jogosultság a tanulói jogviszony fennállásához kötött, nem szűnik 
meg a 18. életév betöltésével. 
 
3.§ 
A nem dombóvári lakos, de dombóvári közoktatási intézményben tanuló jogosultak 
esetében a kártyaigénylés feltétele a tanulói jogviszonyt igazoló érvényes 
diákigazolvány bemutatása. 
 
4. § 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


