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Budapest J őzsefv árosi Önko rmányzat
Képviselő.testiilet e szálmára

Előteľjesztő: Dr. KocsÍs Múté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. november 15. . sz. napiĺend

Táľgy: Javaslat a Jĺízsefváros Káľtya 2012. évi díjának megáIlapításáľa
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozatí i av as|at a bizottság szőmfu a.,

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őtetiesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Józsefuáros Kártya koncepc iőját a Jőzsefvárosi onkorm źnyłzat Képviselő-testiilete a

251120|1. (VL O2.) számű hatfuozattal elfogadta' és egyúttal đöntött arrő|, hogy 2012
jaĺuĄtĺő!, tartós, önként vá|IaIt feladatként bevezeti a Jőzsefvátos Kártyát. Fedezetét a201|.
évľe vonatkozőan2 millió foľintban, 2012. évrę2-5 millió forintban hatátoztameg.

A Városgazdálkodási és Péĺ:ľlugyi Bizottság 20|t. november 30-ai iilésén döntĺitt a

Józsefuáros Káľtya gyźrtásával kapcsolatos beszeľzési eljárás eľedményéről, melynek
nyertese a Multicard Kft. Vállalási áruk nettő 7]7 .600 Ft.
Az eredmény ismeretében elmondható, hogy az ez évrc biztosított 2 mil|iő forint fedezet nem

keriil telj es méľtékben felhasználásra.

A Józsefuaľos Kártyáról szóló 6412011. (XI.07.) tĺnkormányzati ľendelet értelmében akártya
igénytéskor fizetendő đíjárőI aJőzsefvźtosi onkormáĺyzat költségvetési rendelete határoz'
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A Fővaľos más kerületeiben mfüödő kerület kártyak első éves díját jellemzoen a kibocsátó
önkormanyzatok elengedik, tekintettel aľľa, hogy a program érdeke akezđeti nagy érdeklődés
kihasználása, és minél több kárrya kiadása. A kĺfufya éves díjának meghatźtrozástná|
figyelembe kell venni, hogy az elfogadott koncepció a\apján az onkoľmtnyzat. célja, hogy
egyszeľTe könnyítsen a helyi lakosság, és a kerĹilętben tevékenykedő vá||a|kozők' keľeskedők
heIyzetén, és jó paľtneľi kapcsolatot alakítson ki a fęlek között.

A pľogram sikeressége nagyban múlik azon,hogy Józsefuaľos po|'gtrai kĺjzül hányan váItjek
ki a káľtyát, ezért javaslom, hogy Z}I2-ben térítésmentesen biztosítsa az onkoľmtnyzat
Józsefuáros Kártyát az azt igénylőknek, és 2013-ra vonatkozőan a 2012. év tapasrta|atai
alapjźn alakítsuk ki a kaľtya jövő évi díját.

A döntés nem jaĺ többletkiadásokkal tekintettel ana, hogy a Képviselő-testület előzetęs
k<jtelezettséget vállalt a program 2012. évi Íinanszírozástna.

Kéremaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

HłrlĺnozłTl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. 20l2-ben az igénylóI<llek téľítésmentesen bíztosítja a Jőzsefváros Káľtyát.

2. felkéri a polgármesteľt' hogy számoljon be a Józsefuaľos Kártya progľam 2012. évi
tapasztalatairól, és tegyen javaslatot a2013. évi igénylési díj megállapításra.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: 1. pont esetében: 201I. dęcembeľ 15.

2. pont e s etében : a mindenkoľi j o g s zab źiyb an me ghatár o zott kĺl lts é gveté s i
koncepció benyrijtásnak határidej e

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztályo
Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 20II. december 5. J//
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