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17. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvár Kártya megszüntetése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A dombóvári városkártya rendszerről még a 2015. év második felében döntött a 

Képviselő-testület a Városkártya bevezetésének 1. üteméről szóló 466/2015. (X. 26.) 

Kt. határozatával, 2016. januárjában pedig a lefolytatott beszerzési eljárás alapján 

egyetértett a városkártya rendszer kiépítésére és 5 éves üzemeltetésére szóló szerződés 

megkötésével. 

 

A testület 2016. szeptember 29-én fogadta el a Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 

30.) önkormányzati rendeletét a felhasználás és az igénylés feltételeinek jogszabályi 

szinten való meghatározása érdekében. Azóta a Dombóvár Kártya (a továbbiakban: 

városkártya) a városban élők és dolgozók számára elérhető hűségkártyaként működik, 

elsősorban azonnal igénybe vehető kedvezményeket nyújt a birtokosai számára az 

önkormányzattal szerződést kötött vállalkozásoknál, mint elfogadóhelyeknél. 

Alkalmassá lett téve pontgyűjtésre is, amivel a korábbi városvezetés a városi 

programokon való részvételt kívánta ösztönözni, ugyanakkor megítélésem szerint 

kétséges, hogy egy-egy rendezvény esetében a kártyabirtokosok által megvásárolt 

kedvezményes jegyek miatt kiesett díjbevételt pótolta-e az esetlegesen nagyobb 

érdeklődés a kártyával rendelkezők részéről. Mindenesetre a rendszerbe regisztráltak 

elektronikus levélcímére kiküldött tájékoztatásokkal figyelemfelhívást is lehetett 

eszközölni. Eredetileg tervben volt, hogy második ütemben a városba látogatók számára 

is elérhetővé válik egy díj ellenében alkalmilag kiváltható turisztikai kártya (ezen 

alapján pl.: nagyobb kedvezményeket kaphattak volna bizonyos szolgáltatások 

igénybevételénél), de ez nem valósult meg.  

 

A 2016-ban létrejött határozott idejű felhasználói-üzemeltetői szerződés 2020. 

december 31. napján lejárt. A kártyarendszer fenntartásának és a szerződés 

meghosszabbításának lehetősége fennáll, ám az elmúlt évek tapasztalatai alapján inkább 

azt javaslom, hogy ez ne történjen meg, és a jelenlegi dombóvári kártyarendszer 

megszüntetésre kerüljön. A városkártyát kezdetben mind a lakosság, mind pedig a 

kedvezményeket biztosító vállalkozók részéről nagy érdeklődés fogadta, az idő 

múlásával azonban egyértelművé vált, hogy a városkártya nem tölti be az eredetileg 

tervezett funkcióját, pláne úgy, hogy elmaradt a második ütem bevezetése. 

 

A városkártya rendszer kapcsán csak az informatikai háttér üzemeltetése éves szinten 

750.000,- Ft+áfa összegbe került, ugyanakkor érdemben csak a lakosság egy szűkebb 

rétege (pl.: a Farkas Attila Uszodát rendszeresen használók) élvezhette igazán a 

Dombóvár Kártya előnyeit. Ezen kívül 2019 októberéig volt humánerőforrási szükséglet 

is, amit a már megszüntetett Dombó-Média Kft. biztosított, a költsége pedig beépült 

annak finanszírozásába. 

 

A városkártya rendszer megszüntetésével összefüggésben döntést kell hozni a 

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

helyezéséről, a kedvezményeket nyújtó gazdálkodó szervezetekkel fennálló szerződések 

megszüntetéséről, valamint szükséges a lakosság megfelelő tájékoztatása. 
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Határozati javaslat 

az önkormányzat által működtett városkártya-rendszer megszüntetéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár Kártya működési hátterének 

biztosítására irányuló felhasználói-üzemeltetői szerződést nem hosszabbítja meg, és 

az önkormányzattal szerződött vállalkozások által nyújtott kedvezmények 

igénybevételét, illetve pontgyűjtést lehetővé tévő – a 466/2015. (X. 26.) Kt. határozat 

alapján bevezetett – önkormányzati fenntartású városkártya-rendszert megszünteti. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a városkártya-rendszerhez kapcsolódóan 

kedvezményt nyújtó gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések megszüntetését 

és a kártyabirtokosok tájékoztatást. A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. március 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

*** 

 

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: 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A Dombóvár Kártya hátterét biztosító informatikai rendszer működtetésére irányuló 

szerződés 2020. december 31. napján lejárt, meghosszabbítására nem kerül sor. A 

Dombóvár Kártyáról szóló rendelet szabályai így már nem életszerűek. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A városkártya rendszer eddig felmerült üzemeltetési költségei a jövőben nem jelentenek 

kiadást az Önkormányzat számára. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs. 
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IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletalkotással összefüggésben a városkártya-rendszer adminisztratív terhet 

némileg ró az Önkormányzatra, hiszen meg kell szüntetni a rendszerhez kapcsolódó 

további jogviszonyokat, illetve tájékoztatni kell a lakosságot. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A városkártya rendszer megszűntetésével okafogyottá válik a rendelet hatályban tartása. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 

 

 

         Pintér Szilárd 

           polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (......) önkormányzati rendelete 

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

hatályon kívül helyezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 

évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár 

Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 

 

 

Általános indokolás 

 

A városkártya rendszer megszűntetésével okafogyottá válik a Dombóvár Kártya 

igényléséhez és használatához kapcsolódó szabályok rendeleti szabályozása.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelkezés. 

 

2. §-hoz 

A hatályon kívül helyező rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 


