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Tisztelt Képviselő.testůilet!

Előzmények:
A Józsefuĺáros Káľtya koncepcíőját a Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testülete a

25Il20Il. (u. 02.) számű határozattal elfogadta, és egyúttal döntött arrő|, hogy 2012
januarjátő| tartós, önként váI|a|t feladatkéntbevezetiaJőzsefvźtos Kártyát. Fedezetéta20I|.
évľe vonatkozőan 2 millió forintban, a további évekre 2-5 mi|Líő foľintban határońa meg'
2012-ben 2 mil|iő foľint keriilt tervezéste a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat 2012. évi
költségvetésében. A Képviselő-testület Józsefuaľos Ktlrtya szabáIyairől rendeletet alkotott.

A Józsefuáľos Káľtyáľő| szőIő 641201'1. (XI.07.) tĺnkormĺínyzati reĺdelet éľtelmében akźlrtya
igényléskor ťlzetendő đíjátő| a Jőzsefuárosi önkormányzat költségvetési rendelete hatáľoz,
valamint a Képviselő-testület 5I8l20I|. (XII. 15.) szám,Ú hatfuozatában felkéľte a
polgármesteľt, hogy számoljon be a Józsefuaľos Kártya program 2012' évi tapasztalataiľól, és
tegyen javaslatot a2013. évi igénylési díj megáI|apításra a2013. évi költségvetési koncepció
elfosadása előtt.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Szilágyi Demeteľ képviselő

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2012. novenrbeľ 8. sz. napiľend

Tárgy: Beszámoló a Jőzsęfváros Káľtya első évéľől és javaslat a program 2013. evl
működtetésére

A napiľendet lyl|tlzáĺt ülésen kell taĺgya|ni, ahatáĺozat elfogadásához egvszeru/minősített
szav azatĺobbsé s sztiks é ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr

Hatáĺ ozatí jav as|at a bizoĹtság számár a:

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgä|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestáľsy a|ását.
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Beszámolĺi a 2012. évrő|:

Kárty ďlgénylések száma: 17 7 4
Elfogadóhelyek szĺíma: 3 8

Az elfogadóhelyek és akfutyabirtokosok szétma ugyan elmaľad avátakozélsoktól, de ennek
oka elsősorban, hogy a Jőzsefvtrosi onkormányzat az elfogadott koncepcióval összhangban,
más keľületekkel ellentétben nem csatlakozott a raEY, oľszágos há|őzatta| rendelkező
csopoľtokhoz, mint például a Magyat KedvezméĺyháIőzat vagy a Euro Discount Club. Az
onkormanyzat céIja a továbbiakban is a helyi vti|a|kozások és a Jőzsefvtnosban élők
támogatása' Míg sok esetben más kerületek külső vá||a|kozásokra, saját tulajdonú cégekľe
bizzék a fe|ađat e|végzését, a Jőzsefvźrosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala képes volt
kezelni aziĄ, onként vállalt feladatot'

Levélben mintegy 800 kerületi vá||a|kozásnak hívtuk fel a figyelmét a Józsefuáľos Kártya
progľamra' és a csatlakozás |ehetĺĺségére. Az elfogadóhelyek listája megjelent a Józsefuáros
újság több |apszámában, és a kerĹilęt honlapján külön aloldalként folyamatosan. Az
elfogadóhelyi lista megjelenik Józsefuáros új, ingyenesen letölthető okostelefon
a|ka|mazásán, melyről éľtesítettfü az e|fogadóhelyeket is. Továbbá minden új igénylő
megkapja nyomtatva is az aktuális listát.

Az elmúlt évben összesen egy panasz étkęzett egy elfogadóhellyel kapcsolatban, ahol a
kĺírtyabitokos azt kifogásolta, hogy olyan kedvęzményt jelcilt megaZiz|et, amit egyébként is
megad mindenkinek. A panasz bejelentése után az érintett elfogadóhely a kedvezméný pźt
napon belül módosította.

Az elfogadóhelyek |istáját folyamatosan frissíti és karbantartja a Polgáľmesteľi Hivatal
Kulturális Irođája, míg a kartyák igénylési és kiadási feladatait aZ okmányiľoda és
Ügyfélszol gáIati IJ gy o sztźily |źtj a e|.

A 2012. év tapasńalatainak összegzését kiegészítendő felmérést végezttink egy kéľdőív
segítségéve| a lőzsefuaľos Kártya elfogadóhelyei köľében. Aĺra kértiik őket, hogy értékeljék a
pľogramot, illetve számoljanak be tapasńa|ataikľól. Az előteľjesztés elkészítéséig aZ
elfogadóhelyek több mint negyede küldte vissza a kérdőívet. A válaszok a|apján
megállapítható, hogy az e|fogaďóhelyek elégedettek és támogatj ák a programot, de nagyobb
reklámot tartanak szükségesnek, mert egyelőľe kevesen haszĺá|ják a Jőzsefvtros Káľtyát, a
vevők |-Z%o-a.

Tĺlbb vendég|átő szeÍvezet, elfogadóhe|y je|ezte, hogy szívesen ľeklámozná a Józsefuaľos

Ęártyźú, amennyiben prospektust, vagy egyéb kihelyezhető reklámhordozőt binosit az
onkormányzat. Az elfogadóhelyek többsége honlapján is megjeleníti a kedvezményľe
jogosító lehetőséget.

Javas|atok a 2013. évi műktidéssel kapcsolatban :

A beszámoló a|apján a progľam cé|janak elérése érdekében sztikséges mind a
káľtyabirtokosok, mind az elfogadóhelyek számának növelése. Ebből következően, és más
önkormányzatok hasonló településkáľtya népszerúsito intézkedéseit figyelembe véve, 2OI3-
ban egy színes katalógus kiadását javaslom, amit minden káľtyabiľtokos, illetve új belépő
megkap, valamint önkoľmányzati intézményeIdlez kenil kihelyezésre. Továbbá a



vendéglátóhelyek javas|atát figyelembe véve egy a Jőzsefvźltos Kártya program rövid leírását
tarta|maző szőrőIap megjelenése is sziikségessé vált.

A tapasztalatok alapjĺán cé|zottabbarl és aktívabban kell az elfogadóhelyeket bevorĺri. olyan
keľĹileti váIla|kozásokĺa, intézményekľe van szükség, melyek vonzőak a lakosság számáta.

Minden egyes elfogadóhely más-más célcsoportot mozgat meg, ezért ha nĺjvelni tudjuk az

elfogadóhe|yekszámát' akkor a kĺíľtyabiľtokosok száma is növekedni fog.

Jelenleg az ígénye|het Józsefuaľos Kártyéú, aki a 18 életévét betöltötte, Józsefuarosban
állandó lakóhellyel rendelkezik vagy az onkormányzat fenĺltartásában |évő intézmény,

onkoľmrányzatfriajdonában lévő gazdaságitaľsaság, vagy aPolgáľmesteri Hivatal do|gozőja.

Javaslom, teľjesszük V'l az igénylésre jogosultak körét a keľiiletĹinkben taláIhatő felsőoktatási
intézmények nappali tagozatosha||gatőfua is. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy
több helyen lehessen igényelni akártyát, akáĺ az adott felsőoktatási intézményben.

20If februarjábarl a Képviselő-testĹilet elfogadta Józsefuĺĺros új jelképét azzaL, hogy 2012.

december 31-ig te kell cserélni arégi címereket. A Józsefuáľos Kártyán meglalá|ható a ľégi
címer, ezért ilj kartyák gytrtása szükséges. A mttt kiadott káÍtyák érvényességének
meghosszabbitásánáIaziĄkártyatkapjakakźtrtyabirtokosok.

A kaľtyák megszemélyesítésére 2012, decęmber 3l-ig az Önkormanyzat szerződéSt kötött a

Multicard Kft-vel havi elszámolás atapjan 20 FtlkáÍtya éľtékben. Tekintette| ana, hogy a

szerződés |ejfu ez év végén, ezéÍt 2013 . évre új bęszerzési e|járás lefolytatásara van szükség.

A tapasńa|atokat Íigyelembe véve 5000 db kźlĺya, érvényesítő matrica és 200 db

elfogadóhelyi matrica gy ćrtatáséúj avaslom.
A Józsefuáĺos Kĺíľtya gyártása, megszemélyesítése, valamint az e|fogadóhelyi matricák
gyártása, mint szolgáltatások megrendelésének becstilt értéke nettó 130 Ft/db + Afa, 5000 db

esetén összesen bruttó 825.500.- Ft, a 200 db elfogadóhelyi matľicák esetében nettó 68 Ft/db
+ Äfa,200 db esetében bruttó 17.272.-Ft.
A becsült érték a\apjźn kozbeszerzésí értéIűaűlrt el nem éro beszęrzési e|jańs lefolyatása
szükséges, melyről a dcjntés a I9l2009. (V.06.) önkormanyzati rcnđe|et 45. $ (2) bekezdés l.
pont c) alpontja szerint aYźľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásktiľébe1'artozLk.
A beszerzés fedezete a Budapest Józsefvárosi Önkormźnyzat 20|2' évi kĺiltségvetésében
11301 címen biztosított, mivel az idei keľetből idáig 45.060.- került fęIhaszná|ásra

megszemélyesítés j ogcímén.

A becstilt érték a|apjźn kozbeszerzésí érté|úatárt el nem étő beszęrzési eljrĺľás lefolytatása
sziikséges, melyľől a döntés al9lf009. (v.06.) önkoľmanyzatirendelet45. $ (2) bekezdés 1'

pont c) alpontja szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľébetartozik.

A megszemélyesítés, a katalógus, és a szőrő|ap k<iltségei a 2013. évi költségvetésben kerül
tervezésre, mivel a megszemélyesítésre mindig az igény|ést követően kerül sor, illetve a

reklám anyagok elkészítését 2013 tavaszćn tęrvezzuk. Ennek költsége a jelenlegi áľakat
figyelembe véve a megszemélyesítés tekintetében bruttó lf7eFt, a reklám anyagok esetében

körülbeltil 600e Ft. Fedezete a Képviselő-testület 25112011. (VI.02.) szám,(l hatátozatźn
alapuló a Jőzsefváros Káľtya program működésére száĺtt előzetes kötelezettségváI|a|ás f
millió Ft összegben a20l3. évi költségvetésben.



A Képviselő-testĹilet döntése a helyi önkormanyzato|<rő| szóIó 1990. évi LXV. törvény 2. $
(Z)bekezdésén és aI9l2009. (V.06.) önkormányzatirende|et 1. melléklet 16. pontjan alapul'

Kéľem az a|ź.ł-bi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

H,ł.r.tRoza'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . a Jőzsefvźlros Kártya pľogľam 2012. évi működéséről szőIő beszámolót elfogadja.

2' 2013-ban az igénylőknek térítésmentesen biztositja a Jőzsefváros Kártyát.

3' felkéľi a polgaľmesteľt, hogy a Józsefuiáľos Kártya igénylésére jogosultak kcjrének
kiteľjesaésével kapcsolatos renđeletmódosítást teľjessze be Képviselő-testület 2012.
december havi első ülésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: I-2' pont esetében: 2012. november 8.

3. pont esetében: a Képviselő-testiilet 20|2. december havi első ülése

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kulturális Iľoda

Budapest, 2012. november 30.
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Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:
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