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Targy: Javaslat a Jdzsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet
modositasara es a Jdzsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara
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Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati iavaslat:
A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

1.

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Jdzsefvaros Kartya program 2011-ben indult azzal a szandekkal, hogy tamogassa Jdzsefvaros
lakossagat a vallalkozasok altal nyujtott kedvezmenyekkel es a keruletiinkben mukodo vallalkozasokat a
tobblet forgalom es reklam lehetosegevel, valamint celja a lokalpatridta szemlelet kialakitasa. A
programot a Jdzsefvaros Kartyarol szold 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) es a Jdzsefvaros Kartya” Altalanos Szerzodesi Feltetelek (tovabbiakban: ASZF)
szabalyozza.

A Jdzsefvaros Kartya program fejlodesi uteme az elso evek lendiiletet kovetoen lelassult. A kibocsatott
kartyak szama lecsokkent. A program tiz eve alatt kevesebb, mint 4.000 darab kartyaigenyles tortent,
valamint az elfogaddhelyek szama sem nott erdemben. Jelenleg 48 elfogadohelyen (uzletben, vagy
intezmenyben) biztositanak valamilyen kedvezmenyt a kartyaval rendelkezdk reszere.
A program fejlesztesi teriileteinek meghatarozasa erdekeben a Kozossegi Reszveteli Iroda 2021 aprilisa
es majusa folyaman online kozvelemeny-kutatast vegzett Jdzsefvaros lakossaga kbreben a Jdzsefvaros
Kartyaval kapcsolatos szokasaikra, eszreveteleikre vonatkozoan. A kbzvelemeny-kutatas eredmenyet az
eloterjesztes 1. szamu melleklete tartalmazza.
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A Jdzsefvaros Kariya program jovobeni sikeresseget erdsiti, hogy 2020. evben elindult Jdzsefvaros
hivatalos elektronikus alkalmazasa a „Jozsefvaros Smart City”, ami jelenleg korulbelul 1.000 letoltessel
rendelkezik. Az alkalmazas rendelkezik elektronikus kartya megjelenitesi lehetoseggel, illetve a
kartyaigenyles folyamatat is biztositja.

A kozvelemeny-kutatas eredmenyei es a fenti alkalmazas bevezetese alapjan, annak erdekeben, hogy
meghatarozott celjat a Jozsefvaros Kartya program eleije, az alabbi teruleteit javasolom fejleszteni:
igenylesrejogosultak korenek kiszelesitese,
igenyles menetenek egyszerusitese,
- elfogadohelyek szamanak novelese,
- arculat frissitese.

Igenylesrejogosultak korenek kiszelesitese:
A Rendelet alapjan jelenleg a keriileti allando lakohellyel rendelkezok, a keruleti felsooktatasi
intezmenyek hallgatdi, valamint az onkormanyzati dolgozdk igenyelhetnek Jozsefvaros Kartyat.
Javaslom, hogy az uj rendelet elfogadasa kereteben a keruleti tartozkodasi hellyel rendelkezok is
igenyelhessek a Jozsefvaros Kartyat, ami igy jobban igazodik a valoban a keriiletben eld lakossaghoz.

Igenyles menetenek egyszerusitese:
A honlapon keresztiili igenyles lehetosege 2019 ev vegen megszunt, mivel 2020-ban elindult
Jdzsefvaros telefonos alkalmazasa a „Jdzsefvaros Smart City”, amely tobbek kozott lehetoseget
teremtett a Jozsefvaros Kartya egyszerubb, gyorsabb elektronikus igenylesere. Ahhoz, hogy az
alkalmazasban igenyelt es megjelenitett kartyat az elfogadohelyek elfogadhassak anelkul, hogy kartya
kibocsatasra keriilne, sziikseges a rendelet es az ASZF modositasa. Tekintettel arra, hogy keriiletiinkben
nem mindenki rendelkezik az alkalmazas futtatasahoz sziikseges megfeleld eszkbzzel, vagy nem ismeri
annak kezeleset, ezert a kartya papir alapon torteno igenyleset javaslom parhuzamos lehetosegkent
megtartani.

Elfogadohelyek szamanak novelese:
X kartya nepszerusitesenek legjobb eszkoze az elfogadohelyek szamanak novelese, illetve a lakossag
altal surun hasznalt szolgaltatdk csatlakozasa. Jelenleg a polgarmesteri hivatalban 1 fo latja el egyeb
hivatali teenddi mellett a Jdzsefvaros Kartyaval kapcsolatos feladatokat, illetve ugyfelszolgalati
munkatars gondoskodik a fizikai kartyak atadasardl. Az elfogadohelyek szamanak novelese erdekeben
sziikseges az elfogadohelyek aktiv megkeresese, a veliik valo kapcsolatfelvetel es kapcsolattartas. Ezert
javasolom felkemi a jegyzot, hogy gondoskodjon a jelenlegi hivatali keretek kozott az
elfogaddhelyekkel tortend kapcsolatfelvetelre es kapcsolattartasra vonatkozo feladatok nevesitett
hivatali feladatkent torteno ellatasarol.

Arculat frissitese:
Javaslom uj arculatu kartyak, elfogadohelyi matricak kibocsatasat, mellyel kapcsolatban beszerzesi
eljaras lefolytatasa sziikseges. Koltseghatekonysagi szempontok es a Jdzsefvaros Kartya
nepszeriisegenek novelese erdekeben tett lepesek alapjan 5.000 darab kartya rendelese erdekeben
500.000,- Ft fedezetet javasolok biztositani
Fentiek alapjan sziiksegesse valt a Jdzsefvaros Kartya program feliilvizsgalata, az onkormanyzati
rendelet modositasa. Az uj ASZF elfogadasara a hataskorrel rendelkezo Varosiizemeltetesi Bizottsagot
javasolom felkemi.
Az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kepezo rendelet-tervezet modositja a Rendeletet a fentiekben
leirtaknak megfeleloen.

II.

A beterjesztes indoka

A rendeletmodositashoz a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szold 2011. evi CLXXXIX. tbrveny
(a tovabbiakban: Motv.) 42. § 1. pontja alapjan a Kepviselo-testulet dontese sziikseges.

HI. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Jdzsefvaros Kartya igenylok korenek bovitese, elektronikus kartyakent torteno
hasznalatanak bevezetese, illetve uj arculatu kartyak kibocsatasa.
.
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Az uj arculatu 5.000 db kartya es 100 db elfogadohelyi matrica beszerzese egyszeri 500.000,- Ft kiadast
jelent, ami a 2022. evi koltsegvetesben biztositasra kerul. Az elektronikus kartya bevezetese
kiadascsokkenest okozhat, mivel ez esetben nem sziikseges a kartyak megszemelyesitese.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Motv. 42.§
rendeletalkotas.

1. pontja ertelmeben a Kepviseld-testulet hataskorebol nem ruhazhato at a

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviseldtestulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet
(tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz. melleklet 5.1.2. pontja alapjan a Jozsefvaros Kartyaval osszefuggb,
onkormanyzati dontest igenylo ugyekben, az atruhazhato kepviseld-testuleti hataskorokben a
Varosuzemeltetesi Bizottsag dont.
Az Motv. 41. § (4) bekezdese ertelmeben a kepviseld-testulet - a Motv.-ben meghatarozott kivetelekkel
- hataskoreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszonkormanyzat testtiletere, a jegyzdre, a tarsulasara
ruhazhatja at. E hataskdr gyakorlasahoz utasitast adhat, e hataskbrt visszavonhatja.

Az Motv. 59. § (3) bekezdese szerint a kepviseld-testulet dontesi jogot adhat bizottsaganak, amelyet
barmikor visszavonhat.
Az SZMSZ 31. § (1) bekezdese alapjan a Kepviseld-testulet az atruhazott hataskor gyakorlasat barmikor
indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem minosul a hataskor visszavonasanak.
Az Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos
iilesen kell targyalni. A rendelet es a hatarozat elfogadasahoz az Motv. 50.§-a es az SZMSZ 6. melleklet
6. pontja alapjan minositett tobbseg sziikseges.
A fenti rendelkezesek alapjan kerem az eloterjesztes mellekletet kepezo rendelettervezet es az alabbi
hatarozatok elfogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete megalkotja a ...,/2021.
(............ ) onkormanyzati rendeletet a Jozsefvaros Kartyardl szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati
rendelet modositasardl.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Kozvelemeny kutatas a Jozsefvaros Kartya programrol
2. szamu melleklet: Rendelet-tervezet

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.../2021. (............... ) szamu hatarozata
a Jozsefvaros Kartya programfeliihizsgalatarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. visszavonja a Varosuzemeltetesi Bizottsagtol uj arculatu Jozsefvaros Kartyak kibocsatasra vonatkozo
dontesi jogot.

2. felkeri a Varosuzemeltetesi Bizottsagot, hogy a modositott Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011.
(XI.07.) onkormanyzati rendelet alapjan modositsa a „J6zsefvaros Kartya” Altalanos Szerzodesi
Felteteleket.
3. az uj arculattal ellatott 5.000 db Jozsefvaros Kartya, es 100 db elfogadohelyi matrica beszerzese
erdekeben 500.000,- Ft fedezetet biztosit eldzetes kotelezettsegvallalas kereteben a 2022. evi
koltsegvetes terhere, es felkeri a polgarmestert a sziikseges beszerzesi eljaras lefolytatasara.

4. felkeri a jegyzot hogy, gondoskodjon a jelenlegi hivatali keretek kozott a Jozsefvaros Kartya
elfogadohelyekkel torteno kapcsolatfelvetelre es kapcsolattartasra vonatkozo feladatok nevesitett
hivatali feladatkent torteno ellatasarol.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. december 16. 2-4. pont eseteben 2022. februar 1.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

/
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Budapest, 2021. december 8.
Piko Andras
polgarmester
Torvenyessegi ellendrzes:

jegyzol

Az eloterjesztes 1. szamu melleklete

Kozvelemeny kutatas a Jozsefvaros Kartya programrol
A Kozossegi Reszveteli Iroda 2021 aprilisaban es majusaban vegzett online felmerest a
Jozsefvaros Kartya hasznalatarol.
A valaszadok adatai

A 174 valaszado 37 szazaleka ferfi, 63 szazaleka nd. Kdzultik a legnagyobb csoportot a 35 es
44 ev kozottiek teszik ki, akik a valaszadok 29%-at teszik ki. Jelentos korcsoportot kepviselnek
meg a valaszadok kozott a 65 ev felettiek, ok a valaszadok 21%-at kepviselik.
A valaszadok 32%-a egyszemelyes, 41%-a ketszemelyes haztartasban el. A valaszadok 76%anak nines 18 ev alatti gyermeke, 20%-uknak egy vagy ket 18 ev alatti gyermeke van.
Fdldrajzi tekintetben a valaszadok legnagyobb csoportjat (23%) a Magdolna negyedben elok
teszik ki, a masodik legnagyobb (16%) csoportot a palotanegyediek teszik ki, oket kovetik
harmadikkent (13%) a Csarnok negyedben elok, de a kerdoivre szinte minden jozsefvarosi
negyedbol erkezett kitdlto.
Ami az iskolai vegzettseget illeti, a valaszadok ketharmadanak foiskolai vagy egyetemi
vegzettsege van, es kb. egyharmaduknak kozepiskola a legmagasabb vegzettsege.
Ami a foglalkozast/megelhetest illeti, a valaszadok 26%-a alkalmazott diplomas, 23%-a
nyugdijas, 15,5%-a egyeb szellemi foglalkozasu es 9% vallalkozo. A kerdoivet kitdltoket arra is
megkertuk, hogy irjak Ie anyagi helyzetuket, amelybol az derul ki, hogy a valaszadok 42,5%anak elegendo penze van a mindennapi megelheteshez, de nagyobb kiadasokat nem
engedhetnek meg maguknak, 38,5%-a meg meg is tud takaritani penzt. A kitoltdk 17%-anak Ie
kell mondania sok dolog megvasarlasarol ahhoz, hogy a mindennapi kiadasokat fedezze.
Jozsefvaros Kartya hasznalataval kapcsolatos tapasztalatok

A 174 valaszado tulnyomo tobbsegenek nines jelenleg Jozsefvaros Kartyaja (69%) es a
kitoltdk 31%-a rendelkezik Jozsefvaros Kartyaval. Arra a kerdesre, hogy miert nines
Jozsefvaros Kartyaja, 55% valaszolta azt, hogy nem tudott a kartya letezeserol, 31% pedig azt
jelezte, hogy nines kartyaja de a jbvbben szeretne.
Arra a kerdesre, hogy honnan hallottak eloszdr a kartyarol, 29% a Jozsefvarosi Onkormanyzat
honlapjat jelolte meg, 26% az onkormanyzat egyeb online feluleteit, 10% pedig a
csaladtagokat, ismerosoket jelolte meg.

A valaszadok 50%-a a kartyat a kedvezmenyek miatt hasznalja, 19% pedig azert, mert fontos
szamara a helyi vallalkozasok/cegek tamogatasa. A kitoltdk tulnyomo tdbbsege (81%) a
kartyat hasznosnak talalja. Azok kozul, akiknek van Jozsefvaros Kartyaja, 83% talalja
hasznosnak a kartyat.

14. On hasznosnak talalja a Jozsefvaros kartyat?
131 valasz

• igen
® nem

Annal a kerdesnel, hogy a kitolto milyen gyakran hasznalja a kartyat, a kartyaval rendelkezbk
csak 7%-a hasznalja gyakran, 13% neha, 60% ritkan vagy nagyon ritkan, 21% sosem
hasznalta meg a kartyat. Koztiluk 38% hasznalta a kartyat az elmult evben 2-5 alkalommal.

A kartyat a valaszadok 34%-a egeszsegugyi teruleten, 21% elelmiszerboltban, 20% haztartasi
cikkek beszerzesekor hasznalta.
A Jozsefvaros Kartyaval kapcsolatos velemenyek
A valaszadok csupan 17 szazaleka elegedett nagy nagyon elegedett a kartya altal nyujtott
kedvezmenyekkel, mfg 44% nem vagy egyaltalan nem elegedett. 39%-nak vegyes erzesei
vannak a kartyaval kapcsolatban.
18. On elegedett a kartya altal nyujtott kedvezmenyekkel?
84 vaiasz

•

eg^ltaldn nem vagyok elegedett

•

nem vagyok elegedett

@ elegedett is vagyok meg nem is

® elegedett vagyok
•

nagyon elegedett vagyok

A Jozsefvaros Kartyaval kapcsolatos igenyek
Megkerdeztuk a kitbltbket arrol is, hogy milyen helyeken hasznalnak a kartyat szivesen. A
legnepszerubb valaszok (csdkkeno sorrendben) a kbvetkezok voltak:

•
•
•
•
•
•
•

elelmiszeruzlet
vendeglatohely
gyogyszertar, szemeszet
galena, muzeum, mozi
drogeria
benzinkut
allatkereskedes

•

ruhazati bolt

A kartya formatumat tekintve a kitoltok fele-fele aranyban hasznalnak szivesebben
plasztikkartya vagy online formaban a kartyat, de 50%-uk azzal lenne elegedett, ha a kartyat
mindket formatumban lehetne hasznalni.
20.

On milyen formaban hasznalna szivesen a Jozsefvaros kartyat?

156 vaiasz

® online (az ingyenes J6zsefv6ros Smart
City mobilalkalmazasban)
@ plasztik kartya

mindketto

A valaszadok elsbpro tobbsege (94%) kdltene tdbbet olyan helyen, amely kedvezmenyt nyujt.
21. On szivesen kdltene-e tdbbet olyan helyen, ahol a Jozsefvaros kartya valamilyen kedvezmenyt
nyujt?
174 vaiasz

A valaszadok 60%-a kdltene 1-20 szazalekkal tdbbet olyan helyen, ahol a Kartyat elfogadjak,
21 %-uk pedig akar 21 -40%-kal is tdbbet kdltene.

22. On a vasarlasanak vegdsszegehez kepest, mennyivel koltene tbbbet olyan helyen, aho! a
Jbzsefvaros kartya kedvezmenyt nyujt?
174 valasz

• 0%

• 1-20%

® 21-40%
• 41-60%

• 61-80%
• 81-100%
• 100%+

A kerdoivhez szoveges velemenyeket es javaslatokat is megfogalmazott a valaszadok egy
resze. A hozzaszolasok jelentos resze az alabbi temakban erkezett (a velemenyekbol nehany
tipikus hozzaszolast emelunk itt csak ki).
Magasabb kedvezmenyek es tobb elfogadohely

• Egy kicsit tobb kedvezmeny jobb lenne, hogy pl. egy gyogyszertarba jarjak, ahol ez a
lehetdseg adott es ne pl. egy masikba, ahol minden penteken adnak 10% kedvezmenyt kartya
nelkul is.

• Lehetne kicsit tobb kedvezmeny, vagy lehetne tobb hasznos boltot belevonni, ahol a
mindennapokban is vasarol az ember
Kartya igenylese, ervenyesitese
• Hasznos, de az ervenyesito matrica megszerzese korUlmenyes
• Az onkormanyzattal nem volt gordulekeny a kartya igenylese es intezese. Nem is tudom
ervenyes-e meg a kartyam

Keves informacio, tajekoztatas hianya

• Egyaltalan nem lehet rola semmit sem tudni, hoi, milyen kedvezmenyre jogosit fel. Keves
az informacio rola.
• Az elfogado helyeket nem kdnnyu megtalalni
Pozitiv visszajelzesek

•
•

J6I hasznalhato, egyertelmu szabalyzat, kbzbssegi erzes es lehetne tobb elfogadohely :)
A kartya jol mukodik. Csak nem mindig jut eszembe hasznalni.

Eldterjesztes 2. szamu melleklete
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2021. (........... ) onkormanyzati rendelete
a Jdzsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XL 07.) onkormanyzati rendelet modositasarol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1)
bekezdes a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Jdzsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI. 07.) onkormanyzati rendelet (a
tovabbiakban: Rendelet) bevezetd resze helyebe a kovetkezd rendelkezes lep:
„Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk
(1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli
el:”

2.

§ (1) A Rendelet 3. § (1) es (2) bekezdese helyebe a kovetkezd rendelkezesek lepnek:
„(1) A Kartya a „Jdzsefvaros kartya” felirattal es cimerrel ellatott, az Onkormanyzat
altal kiadott kartya vagy az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasaban
megjelenitett elektronikus kartya.
(2) A Kartya kivaltasara jogosult az a 18. eletevet betoltbtt termeszetes szemely, aki
Budapest Fovaros VIII. keriileteben a polgarok szemelyi adatainak es lakcimenek
nyilvantartasardl szolo tdrveny szerinti lakohellyel vagy tartozkodasi hellyel
rendelkezik vagy az Onkormanyzat fenntartasaban levo intezmeny dolgozoja vagy az
Onkormanyzat tulajdonaban levo gazdasagi tarsasag dolgozoja, vagy az
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak dolgozoja, vagy az Onkormanyzat
kbzigazgatasi teruleten talalhatd felsooktatasi intezmeny karanak hallgatoja.”

(2)

A Rendelet 4. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezd rendelkezes lep:
„(1) A Kartyat szemelyesen az Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanal
kartyaigenylo lap kitoltesevel vagy elektronikusan az Onkormanyzat hivatalos
elektronikus alkalmazasan keresztiil lehet igenyelni.”

(3)

A Rendelet 4. § (4) es (5) bekezdese helyebe a kovetkezd rendelkezesek lepnek:
„(4) Az Onkormanyzat a szemelyesen benyujtott igenylolap beerkezesetol szamitott
30 napon beltil a Kartyat elkesziti es a kartyabirtokos reszere tovabbitja. Az
Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasan keresztiil igenyelt Kartya a
jdvahagyasat kovetoen ervenyesse valik.
(5) Az igenylo - erre vonatkozo irasbeli nyilatkozatanak (igenylolap) alairasaval, vagy
az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasan keresztiil benyujtott igenyles
eseten az igenylessel - tudomasul veszi es hozzajarul, hogy az Onkormanyzat
szemelyazonositd adatairol nyilvantartast vezessen. A nyilvantartasban vezetett adatok
mas celranem hasznalhatok fel.

J

A nyilvantartas tartalmazza:
a) jogosult termeszetes szemelyazonosfto adatait,
b) a Kartya ervenyessegenek kezdo es befejezd idopontjat,
c) a Kartya sorszamat.”
3. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. december.............

dr. Sajtos Csilla
jegyzd

Piko Andras
polgarm ester

INDOKOLAS
a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XL 07.) onkormanyzati rendelet modositasarol
szolo ..../2021.
onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas
A Jozsefvaros Kartya program 2011-ben indult azzal a szandekkal, hogy tamogassa
Jozsefvaros lakossagat a vallalkozasok altal nyujtott kedvezmenyekkel es a keriiletben
mukodo vallalkozasokat a tobblet forgalom es reklam lehetosegevel, valamint celja a
lokalpatridta szemlelet kialakitasa. A Jozsefvaros Kartya program fejlesztese erdekeben
sziikseges a szabalyozas megujitasa.

Reszletes indokolas
az 1. §-hoz
A rendeletalkotas hatas- es feladatkori meghatarozasat
bekovetkezett jogszabalyvaltozasokra figyelemmel.

tartalmazza

az

idokozben

a 2.§-hoz
(1) Az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasanak kartyakent tortend hasznalata
engedelyezesre keriil. A Jozsefvaros Kartya igenyldk kore kibdvul a keruleti tartozkodasi
hellyel rendelkezdk kbrevel.
(2) Az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasanak kartya igenylo feltlletkent
tbrtend hasznalata engedelyezesre keriil.
(3) Az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasan keresztul igenyelt Jozsefvaros
Kartya ervenyesitesere vonatkozd szabalyokat tartalmazza. Adatvedelemre vonatkozd
szabalyozast tartalmaz.

a 3. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrdl szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkoto
allaspontja az, hogy az indokolas kozzeteheto.

HATASVIZSGALATI LAP

a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XL 07.) onkormanyzati rendelet modositasarol
szolo . .../2021. (........... ) onkormanyzati rendelethez
A rendelettervezet eseteben figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasrol szolo 2010. evi
CXXX. torveny 17. § (1) bekezdese eloirja az eldzetes hatasvizsgalatot: „A jogszabaly
elokeszitoje - a jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodd reszletessegu - eldzetes
hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri a szabalyozas varhato kovetkezmenyeit. Az eldzetes
hatasvizsgalat eredmenyerol a Kormany altal eloterjesztendo torvenyjavaslat, illetve
kormanyrendelet eseten a Kormanyt, onkormanyzati rendelet eseten a helyi onkormanyzat
kepviselo-testiiletet tajekoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet ugy, hogy az altala
meghatarozott esetben a kozjogi szervezetszabalyozo eszkoz elkeszitoje eldzetes
hatasvizsgalatot vegez.”
A hatasvizsgalat soran a (2) bekezdesben meghatarozottakat kell kiilonosen vizsgalni.

1.

Tarsadalmi hatasok

Budapest VIII. kerulet lakossaganak tamogatasa a helyi vallalkozasok altal nyujtott
kedvezmenyekkel es a Budapest VIII. kerulet teriileten mukodo vallalkozasok tamogatasa a
tobblet forgalom es reklam lehetosegevel. Lokalpatridta szemlelet kialakitasa.

2.

Gazdasagi, kbltsegvetesi hatasok

Az uj arculatu kartya kibocsatasa egyszeri kiadast jelent, ami a 2022. evi koltsegvetesben
biztositasra kerul. Az elektronikus kartya bevezetese kiadas csokkenest okoz.

3.

Kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek

A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak kornyezetre gyakorolt hatasa, illetve egeszsegiigyi
kbvetkezmenye nines.

4.

Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok

A rendelet elfogadasaval, az elektronikus kartya bevezetesevel az adminisztracids terhek kis
mertekben csokkennek.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato
kovetkezmenyei
A Jozsefvaros Kartya program fejlesztese erdekeben sziikseges a szabalyozas megujitasa.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi
feltetelek
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi feltetelek nem valtoznak,
a penziigyi feltetelek az onkormanyzat adott evi koltsegveteseben biztositottak.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvdrosi Onkormanyzat
Kepviselo-testuletenek

Budapest Jdzsefvdrosi Onkormanyzat Kepviselotestilletenek

64/2011. (XI. 07.) dnkormdnyzati rendelete

.../2021. (........... .) dnkormdnyzati rendelete

a Jozsefvdros Kdrtydrol

a Jozsefvdros Kdrtydrol szolo 64/2011. (XI. 07.)
dnkormdnyzati rendelet mddositdsdrol

Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviseld-testulete a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi
LXV. torveny 16. § (1) bekezdeseben, a szabalysertesekrol szolo
1999. evi LXIX. torveny 1. § (1) bekezdeseben kapott
felhatalmazas alapjan, az Alkotmany 44/A § (2) bekezdeseben
meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseldtestulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben
meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskdreben, az
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban
meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket
rendeli el:

3. §

3. §

(1) A Kartya a ,,Jdzsefvaros Kartya” felirattal es az
Onkormanyzat cimerevel ellatott, az Onkormanyzat altal kiadott
nevre szolo kartya.

(1) A Kartya a „J6zsefvaros kartya” felirattal es az
Onkormanyzat cimerevel ellatott, az Onkormanyzat altal
kiadott kartya, vagy az Onkormanyzat hivatalos

elektronikus alkalmazasaban megjelenitett elektronikus
kartya.
(2) a Kartya kivaltasara jogosult az a 18. eletevet betoltott,
termeszetes szemely, aki Budapest Fovaros VIII. keriileteben
allando lakohellyel rendelkezik vagy az Onkormanyzat
tenntartasaban levo intezmeny dolgozoja vagy az Onkormanyzat
tulajdonaban levo gazdasagi tarsasag dolgozoja vagy az
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak dolgozoja, vagy
felsooktatasi intezmeny, az Onkormanyzat kozigazgatasi
teriileten talalhato karanak hallgatoja.

4. §
(1) A Kartyat szemelyesen az Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatalanal vagy elektronikusan a www.jozsefvaros.hu/
jozsefvaroskartya oldalon keresztul az online kartyaigenylo lap
kitoltesevel lehet igenyelni.

(2) A Kartya kivaltasara jogosult az a 18. eletevet betoltott,
termeszetes szemely, aki Budapest Fovaros VIII.
keriileteben a polgarok szemelyi adatainak es lakcimenek

nyilvantartasarol szolo torveny szerinti lakohellyel vagy
tartozkodasi hellyel rendelkezik vagy az Onkormanyzat
fenntartasaban levo intezmeny dolgozoja vagy az
Onkormanyzat tulajdonaban levo gazdasagi tarsasag
dolgozoja
vagy
az
Onkormanyzat
Polgarmesteri
Hivatalanak dolgozoja, vagy felsooktatasi intezmeny, az
Onkormanyzat kozigazgatasi teriileten talalhato karanak
hallgatoja.

4-§
(1) A Kartyat szemelyesen az Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatalanal
kartyaigenylo lap kitoltesevel vagy

elektronikusan az Onkormanyzat hivatalos elektronikus
alkalmazasan keresztul lehet igenyelni.
(4) Az Onkormanyzat a szemelyesen benyiijtott
(4) Az Onkormanyzat az igenylolap beerkezesetol szamitott 30 igenylolap beerkezesetol szamitott 30 napon beliil a
napon belul a Kartyat elkesziti es a kartyabirtokos reszere Kartyat elkesziti es a kartyabirtokos reszere tovabbitja.
tovabbitja.
Az Onkormanyzat hivatalos elektronikus alkalmazasan
keresztul igenyelt Kartya a jovahagyasat kovetden
ervenyesse valik.

(5) Az igenylo - erre vonatkozo irasbeli nyilatkozatanak
(igenylolap) alairasa eseten - tudomasul veszi, es hozzajarul,
hogy
az
Onkormanyzat
szemelyazonosito
adatairol
nyilvantartast vezessen. A nyilvantartasban vezetett adatok mas
celra nem hasznalhatok fel.
A nyilvantartas tartalmazza:
a) jogosult termeszetes szemelyazonosito adatait,
b) a Kartya ervenyessegenek kezdd es befejezo idopontjat,
c) a Kartya sorszamat.

(5) Az igenylo - erre vonatkozo irasbeli nyilatkozatanak
(igenylolap) alairasa, vagy az Onkormanyzat hivatalos

elektronikus alkalmazasan keresztul benyujtott igenyles
eseten az igenylessel- tudomasul veszi, es hozzajarul, hogy
az Onkormanyzat szemelyazonosito adatairol nyilvantartast
vezessen. A nyilvantartasban vezetett adatok mas celra nem
hasznalhatok fel.
A nyilvantartas tartalmazza:
a) jogosult termeszetes szemelyazonosito adatait,
b) a Kartya ervenyessegenek kezdo es befejezo idopontjat,
c) a Kartya sorszamat.

