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Budapes t J őzsefválrosi Onko rmányzat
Képviselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testület 38312012.
(XI.08.) szélmú batźrozatźtban felkéte a polgaľmestert, hogy a Képviselő-testület decembeľi
első ülésére terjessze be a Jőzsęfuaros Kźtrtya igénylésére jogosultak kĺjrének bővítésével
kapcsolatos rendeletmódosítást.

A Józsefuáros Kártyaról szóló 6412011. (XI.07.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) 3. $ (2) bekezdése a|apján aKártyakívá|tźsárajogosult az a 18. életévét betoltĺjtt,
természetes személy, aki Budapest Főváros VIII. kerĹiletében állandó lakóhellyel rendelkezik
vagy az onkoľmlányzat fenntntásában |évő intézmény dolgozőja vagy az onkormányzat
tulajdonában lévő gazđasági tarsaság đolgozőja vagy az onkormányzat Polgaľmesteľi
Hiv atalának do l gozój a.

Tekintettel aľľa, hogy Józsefuáros egyben egyetemvaľos, és a kerületünkben található magas
presztizsu egyetemek és főiskolák hallgatói itt Jőzsefuźnosban töltik el szabadidejtik nagy
részét, javaslom, hogy 2013 januźlrjátőI ők is igényelhessenek lakóhelytiktől fĹiggetlenül
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ, Szilágyi Demeteľ képviselő

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2012' dęcember 06. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľos Káľtyáľĺól szóló 64120|'1. (xI.07.) tinkormányzati ľendelet
módosításáľa

A napirendet gyÍLtlzźLrt ülésen kell térgya|ĺi, a hatźrozatlrcnde|et elfogadásához
egyszerrĺĄgjgqg[lq!! szavazattobbség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszotgáltatási Bizottság véIeményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testiiletnek az e|őterięsrtés mestárgya|ásźtt.
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Józsefuáros KarÍyát. Ezźita| újabb lehetséges káľľyabiľtokosokkal bővül a Jőzsefváros Kártya
rendszer, ami ösztöĺlzően hathat új elfogadóhelyek belépésére is.

Jelen rendeletmódosítás keretében aZ oĺlkormźnyzat kozigazgatási teľületén ta|á|hatő
felsőoktatási intézményi karok hallgatóira terjesfjük ki a jogosult igénylők körét, mivel ők
azok, akik a hallgatók közül Józsefuaľosban vásárolnak, illetve szolgźitatźlsokat vesznek
igénybe. Az egyetemek és főiskolák felsoľolásźú. a2. szźtm,ű melléklet tartaImazza.

Javaslom, hogy a Ręndelet 3. $ (2) bekezdése az a|ábbiak szerint keľüljön módosításra:

3.$

,,(2) a KárLya kivéĺ|tására jogosult az a I8' életévét betöltött, tęrmészetes személy, aki
Budapest Fővĺíros VIII. kertiletében állanđó lakóhellyel ľendelkezik vagy az onkormányzat
fenntartásában lévő íntézmény dolgozója vagy az onkormányzat tu|ajđonában |évó gazdasági
táľsaság đo|gozőja vagy az onkormányzat Po|gźrmesteri Hivata|ának doIgozőja, vagy
felsőoktatási intézmény, az onkormtnyzatkozigazgatási területéntalá|hatő kaľának nappali
tagozatos hall gatój a.''

A rendeletmódosítás érinti a Képviselő-testület 446/2011. (XI. 03.) számú határozatáva|
elfogadott Józsefuáros Káľtya Altalános Szerződési Feltétęleket (ASZF)' ezért annak
hatátozattal való módosítása is szfüséges. A módosított ASZF-et a 3. számú melléklet
tarta|mazza. A vá|tonatás a Fogalom meghatźtrozások 3. pontját éľinti (vastag betűvel
szedve), illetve új Igénylőlap kertil elfogadásra, arrli az ASZF melléklete.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja a|apjan a helyi ĺinkormányzat rendeletet alkot.
A helyi clnkoľmányzatokľő| sző|ő |990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bękezdés a) pontja a|apján
a ľendeletalkotás a képviselő-testület át nem nlházhatő hatásköre.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezett tarta|mazza a tęrvezett módosításokat,
p énzngy i fedezetet nem i génye l.

Kéľem az e|őterjesztés mellékletét képező ľendelet tervezet elfogadását.

Kéľem az a|á.ňbi határ ozati j avaslat elfo gad ását.



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadia a határozat mellékletét
Feltételeket.

H,ą.rÁnozłTI JAvAsLAT

képezó Józsefuáros Kártya Altalános Szerződési

2' ťelhata|ÍÍLazza a polgármestert a mellékletbęn szereplő Józsefuáros Káľtya Általanos
Szerződési Feltételek aláitására'

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2012. decembeľ 6.
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az előterjesztés 1. számű! melléklete

Budapest Főváľos VIII. keriilet Jĺízsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének

....12012. (......) iinkormányzati ľendelete

A Józsefváros Kártyáľĺól szóló 64ĺ20t|. (xI.07.) tinkoľmányzati rendelet mĺódosításáľóI

Budapest Főváros VIII. kertĺlet Józsefirarosi onkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormanyzatokőI szóló 1990, évi LXV. törvény 16. $ (l) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapján az Alaptorvény 3f cikk (2) bekezdésben meghatarozott fe|adatköľében
e|jarva a kövętkezőket rendeli el.

1.$ A Józsefuaľos Kartyárő| sző|ő 641201 1 ' CXI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. $ (2) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) a Kźlrtya kivá|tásfua jogosult az a I8. életévét betöltott, tęľmészetes személy, aki
Budapest Főváros VIII. keniletében állandó takóhellyel rendelkezik vagy az onkormányzat
ferrntartásában lévő intézmény do|gozőjaYagy az onkoľmanyzattulajdonában |évő gazdasági
taľsaság đo|gozőja vagy az onkormĺínyzat Polgármesteľi Hivatalźnak dolgozója, vagy
fęlsőoktatási intézmény' az onkormtnyzat kozigazgatási területén taláIhatő karának
ha||gatőja.,,

2. $ Ez a ľendelet 2013. januźlĺ L-an |ép hatá|yba, rendelkezéseit a hatáIyba lépését követő
esetekben kell alkalmazni.

Budapest, 2012. december

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



64/2011. (XI.07.) Budapest Fővúros VIII.
keriilet Jóuefvúľosi Önkormónyzati

rendelet a lóuefvúros Kdrtyúról

3.$
(2) ,,A KártyakiváItására jogosult az a 18.
életévét betöltött, természetes személy, aki
Budapest Főváros VIII. kerületében állandó
lakóhellyel ľendelkezik vagy az
onkormányzat fenntaľtásában Iévő
intézmény dolgozőja v agy az onkoľmányzat
tulajdonában lévő gazdasági tfusaság
do\gozőja vagy az onkormányzat
Polgáľmesteri Hivatalán ak ďolgozőja,,,

Baďapest Főváros WII. keriilet Józsefvdrosi
onkormúny zat Képvís elő-testiileténe k

..../2 0 1 2. (......) önkormdnyzati rendelete a
Ióaefvdros Kdrtyúról suíló 64/20 1 1.

(XI. 07.) ti n kormdnyzati rendelet
mlídosítlÍsdról

3.$
(2) ,,A Kártya kivá|tásźna jogosult az a 18'
életévét betöltött, természetes személy, aki
Budapest Főváros VIII' kertiletében állandó
lakóhellyel rendelkezik vagy az
Öĺlkormáĺyzat ferurtartásában lévő
intézméĺy dolgozója vagy az onkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági tarsaság
do|gozőja vagy az onkormányzat
Polgáľmesteľi Hivatalának đo|gozőja, vagy
felsőoktatási intézmény ) az onkoľmányzat
kőzigazgatási területén találhatĺó kaľának
hallsatóia.''



INDoKoLÁS

A Józsefváros Káľtyárő| szóló 641201'1'. (xI.07.) tinkoľmányzati ľendelet
módosításához

Tekĺntettel arra) hogy Józsefváľos egyben egyetemváros, és a
keľületůinkben ta|áůhatő magas pľesztízsű egyetemek és főiskolák hallgatói
ĺtt Józsefvárosban tiiltik el szabadidejük nagy részét, javaslom, hogy 20t3
januárjától ők is igényelhessenek lakóhelyiiktől függetlenül Józsefváros
Kártyát.

A rendeletmódosítás szerint az Onkoľmányzat közigazgatási teľületén
ta|áůhatő felsőoktatási intézményi kaľok hallgatói is jogosu|ttá vá|nak a

Jőzsefvárosi Káľtyára, tekintettel arra' hogy ők azok, akik Jőzsefvárosban
vásá ľolna k, illetve szo|gáitatáso kat vesznek igénybe.





.. -.!í}'1.j.

Pázmány Péteľ Katolikus Eryetem Jog. és Áilamtudományi Kaľ.
Cím: 1088 Budapest, SzentkĺľáIyi utca 28.30.

Semmelweĺs orvostudományi Eg5retem
Cím: 1085 vllĺitze.
Eiitvtĺs Loľánd Tudományeryetem Biilcsészettudományi Kaľ
Cím: 1088 Múzeum ktiľút 4. l ]l.

óbudaĺ Eryetem Keletĺ Káľoly GazđaŚági Kaľ
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Eryetem
Cím: 1088 Budapest, Pollack Mĺhály téľ 3.

Wekeľle Sándoľ Üzleti Főiskola
Cím: 1083 Budapest Jázmĺn u. 10.

Mérniiki Kaľ

,;j. .' : i

Káľo|ĺ Gáspár Református eryetem Bölcsészettudományi Kaľ
Cím: 1088 Reviczlĺy utca 4.

Színbáz.és Filmíĺvészeti Eryetem 
,.' 

.

Cím: 1080 Vas utca 2/c

Wesley János Lelkészképző F.őiskola
Cím: 1086 Budapest, Dankĺí u. 11.

Semmelrveis Eryetem, Egészségĺiryi Főĺskolai Kaľ
Cím: 1088 Vas u. 17.

Oľszágos Rabbĺképz ó Zsidő Eryetem
Cím: 1084 Bérkocsis u.2.

P ázmány Péter Katolikus Eryetem Infoľmáciĺós Technolĺí gĺai I(aľ
Cím: 1083 Práteľ u. 50/A

óbudaĺ Egyetem Bánki Donát Gépész és Bĺztonságtechnikai
Cím: 1081 Budapest, Népszínház ütca 8.

obuaai Eryetem Kandó Kálmán Villamosméľniiki Kar
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15'17.
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az e|őterjesztés 3. szálmű melléklete

,, JóZS pFvÁRo s KÁRTYA'' ÁLTALÁN o s sZľ,Rx',őDÉ s r r.nr, ľ É ľn r, nr
Jelen Általános Szerzódési Feltételek (a továbbiakban: Ászr; ľészletesen szabá|yozzák a
Buđapest Főváros VIII. kertilet Jőzsęfvźrosi onkormány.zat (a továbbiakban: onkormányzat) és
a Kćlrtyabiľtokos között a Jőzsęfvźros Káĺtya jelen ASZF-ben szabáIyozott módon töľténő
igénylésével és a Józsefrĺíĺos Kártya átvételével létľejött, a jelen A.Szľ-ben említett
kedvezményeket, egyéb előnyĺiket biztosító Józsefuáros Kártya haszná|ata során iranyadó és
a|ka|mazaĺldő szeruo đé s e s feltételeket.

Fogalom meghatáľozások

1) JóZSEFVÁROS rÁnľyĺ.: Józsefuaĺos kźńya feliľattal és címeľrel ęllátott, az
onkormányzat á|taIkiadott és megszemélyesített kártya(a továbbiakban: Káľtya).

2) IGÉNYLő: Az a természetes személy, aki aJózsefuáľos Kfutyakiti|itásáravonatkozó igényét
bejelenti, aKtrtya Igénylőlapot kitolti és a|áfuja.

3) KÁRTYABIRTOKoS: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki az onkormányzat
kozígazgatási teľületén éľvényes állandó lakóhellyel rendelkezik vagy az onkormányzat
fenntaľtásában lévő intézmény dolgozőjava1y az onkormányzattulajdonában|évő gazđasági

tátsaság đo\gozőja vagy az onkormźnyzat Polgaľmesteri Hivatalának do|gozőja, vaw
felsőoktatási Íntézmény) az Onkormányzat közigazgatási teľületén található kaľának
hallgatĺija a kártyaďíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen biľtokába kertilt, saját

névre szóló érvényes Józsefuaľos Kĺĺľtyával rendelkezik.

4) ELF.OGADó PARTNER: Az onkotmźnyzattal a Józsefüáros Káľtyaszabá|yzatban foglaltak
szerinti szerzóđéses jogviszonyban á|Iő és a Józsefuaľos Kártyára kędvęzmény(eke)t biztosítő
j ogi személy/j ogi személyiség nélküli gazdá|kodő szetv ezet.

5) ELFOGADó HELY: Az E|fogadó Partneľ regisńtáciőja és a Kttrtyaszabtiyzat elfogadása
a|apján az onkoľmźnyzat által megjelölt, a Jőzsefváros Kártyát elfogadni jogosult és ktiteles
hely (kereskedelmi, szolgá|tatő e gys é g, stb. ).

6) REGISZľRÁr,ľ KEDVEZMÉľy: Az Elfogadó Partneľ á|tat, az Elfogadó Hely
regisztrtrciőja a|ka|mával, a Jőzsefváĺos Káľtyaszabá|yzat aIapján - vá||a|t kedvezmény'
amelyet az érvényes Józsefuaros Káľtyával rendelkező és ań. fe|mutatő kártyabirtokosok
tészére az źru vását|ása, illetve szolgáItatźls igénybevétele alkalmáva| a termélďszo|gźlltatás

alapá'r áb őI biztosítani kell.

7) ALAPÁR: az E|fogadó Hety által a vásár|ás napjrán az ađoÍt termékľe, szo|gá|tatásľa

vonatko zó an me ghatźlr o zott ár .

s; xÁnľv,ł.oÍĺ: a Jőzsefvźłos Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a hasznźiatért a
Kártyabirtoko s által ťĺzetenđő ö sszeg.



9) IGENYl'ola.p: a Jozsefvźros Kártya igényléséhez, kiéúIítźlsához és átvételéhez sztikséges,

olvasható an é s érthető e n az igénylő á|ta| kitö ltendő formanyomt atv ány .

1. Az 
^sZF 

e|fogadása

1.1. A Kfutyabirtokos az lgénylőlap kitoltésével és aláírásával kijelenti, hogy arľrak, valamint a

jelen nszp feltételeit, rendelkezéseit megismeľte, megértette és azokat magára nézvę

kötelezőnek ismeľi el.

I.2. Az onkormĺínyzat az,tszr'-et aKáĺtya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgá|atán kifüggeszti,

elérhetővé teszi, valamint az onkormrányzat honlapján (wwwjozsefuaľos.hu/jozsefuaľoskartya)

is megjelenitĺ, ezze| biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által töľténő megismerhetőségét.

2. A szerződés létľejiitte, módosulása, megszíĺnése

2'I' AKártyabirtokos és az onkoľmtnyzatközötti, aKő,ĺtya Igénylő részéte töľténő elkészítésére és

átadás-tivételére vonatkozó' valamint aKártya rendeltetésszeruhaszná|ata során a Felek által

a|kaImazarldő szabéůyokat rogzitő szerzođés érvényesen akkor jön létre, amikoľ az Igénylő

személyesen vagy elektronikus úton _ az ęIóirásoknak megfelelőeĺ, szabáIyosan - kitoltĺjtte és

az onkormźnyzat rendelkezésére bocsátotta az lgénylőlapot, ezá|tal elfogadva az AsZF-et,
tovthbá maľadéktalanul megťrzette a Kártyadijat, azonban a szerzodés hatályba lépésének

napja minden esetben a Kárty a átvételének napj a. A Kárty a átvételének napja:

- ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és átvétel esetén: a Kźtrtya személyes źúadźs-

átvételének napja;

- az onkormźnyzat által megjelĺilt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kartya pont) történő

személyes igénylés esetén: a postaľa adás napja

- intemeten tcjrténő igénylés esetén: a személyes átvétel ĺapja

2,2. Az onkormaĺryzat jogosult an:a, hogy az Ászľ. feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az
onkoľmányzat a módosításról köteles haladéktalanul internetes oldalán tájékoztatő közleméný
kozzétenrli azza|, hogy amennyiben a Kártyabiľtokosra ĺézve a módosítás bármilyen

szempontbőIhätráĺyos következménnyel jźrna, a módosítást kĺ}vető 90 napon belül azonnali

hatá|Iy aI felmondhatj a a szeruő đést.

2.3' Az Önkormanyzat és a Kźrtyabiľtokos közötti szerződéses jogviszorly az a|ábbi módokon

szűnik meg:

- írásba foglalt közĺjs megegyezéssel, a Felek által meghatźnozotÍ, időpontban;

- aKáĺtyabirtokos felmondása esetén a 30 napos felmondási idó Iejártával;

- aKźrtyabinokos 2.2 pont szerinti azoĺlna|ihatá|yű felmondása esetén, a felmondás közlésével;

. aKértyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatkoz|és, aKétrtyajogosulatlan használata, stb.)

esetén az onkormźnyzat azonna|ihatáIyűfelmondásával, a felmondás kĺlzlésével;



- a jogosultsági feltételek megszúnésével;

- aKartya érvényességi idejének |ejártáva|.

2.4, Az,q.szF. felmondása, a jogosultsági feltételek megsziinése, illetve a Kártya érvényességi
idejének |ejárta esetén aKartyabilrtokos köteles aKfutyát az onkormányzat 8 munkanapon
belül vis sz aszolsźLltatni.

3. A felekjogai és ktitelezettségei

3.1' Az Igénylo az lgény|ólapon kĺjteles az adataít a valóságnak megfeleloen megadni. Az
Igény|őlKźrtyabirtokos az adataiban bekövetkezett vá|tozást köteles 5 munkanapon belül az
onkoľmĺĺnyzatnak írásban bejelenteni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos
adatokat szo|gáItat, az onkormźnyzat jogosult a kártyaigénylést indoklás nélktil elutasítani'

3.2, A Káĺyabinokos jogosu|t a KárÍyźń az éwényességi időn belül birtokolni, használni, de a
Ktrty a fu laj donj ogát nem szerui meg, annak tulaj donosa az onkoľm ány zat.

3'3. Az Igénylő köteles aKártya igénylés alkalmával aKártyahaszná|atért a mindenkoľ aktuális és

az onkormźnyzat á|ta| kozzétett díjat megfizetni és a beťĺzetésről szőIő igazolás/csekk-

tőszelvényt az onkormányzat Polgaľmesteľi Hivatalanak munkatátsának átaďni' Amennyiben
azIgényli5 aKártyát postai utánvéttel kívánja átvenni, köteles viselni az ezze|jaľó ktiltségeket.

3.4. AKtrtyaa kiállítás hónapjától 1 évig érvényes.

3.5. A Káľtyabinokos a Kártya éľvényességének |ejźtratéú mege|ózó legfeljebb 30 nappal, a
jogosultság egyidejű igazo|ásávaI a Kártya meghosszabbítását igényelheti. Ami a|apjźn

érvényesítő matrica keľül a Káĺyáľa. Az éves đíj megťlzetésének elmulasztása esetén aKtńya
az onkoľmányzat áIta||et1|tásra keľül és a Káľtyával kedvezmények nem vehetők igénybe.

3.6. Ajelen ÁSZF-bęn foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kartya nęm váltható vissza és

ezen az alapon akíťĺzetettKartyadíj sem igényelhető vissza.

3.7. A Káľtyabirtokos a Káľtyaađataitvizuá|isan és elektronikusan nem módosíthatja.

3.8. A Kĺĺrtyabiľtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése

soľán hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szo|gá|tatott, igy ktilönĺisen köteles megÍériteni az
áLtala igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kértya előállítási díját nem követelheti
vissza.

3.9' Jelen ĺszp a|apjźn a Kartyabirtokos hozzájźtu! althoz, hogy az onkoľmanyzat a Kaftya
uzeme|tetése során a Ktntyabirtokos áItaI az lgénylőlapon ľendelkezésére bocsátott adatokat

kezelje, tovźhbá a Kártya igénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételľe

való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat el|eĺorizze a szemé|yi adat _ćs

lakcímnyilvtntartő rendszeľben, illetvę aZ eredeti szemé|yazonosító és lakcímkáľtya
megtekintésével.
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3.10. A Kártyabiĺtokos hozzájźru| ahhoz, hogy az Igéĺy|őlapon szereplő személyes adatokat az

Önkormanyzat szemé|yazonosításľa nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasznáLja.

3,II. Az onkoľmányzat az Igénylő ađatait csak a Ka,ĺ:tya előźi|ításához, illetve megűjítźsához
szfüséges méľtékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének cé\fua
kezelheti.

3.I2. A Kártyabiľtokos adatait az orkormźnyzat a Kźrtya érvényességi idejének megszűnését

követő 1 évig téttolhatja, utźna köteles az adatokat torölni. Ameĺĺryiben az igéĺy\ést kĺjvetően a

Kfutyakiállítására valamilyen okból nem keľiil sot, aZ onkoľmányzatkotę|es azIgéĺy|ő adatait

töľölni, azokat nem taľolhatja.

3.I3. Az onkormanyzat jogosu|t az Elfogadó Helyek ađatait saját internetes oldalán kozzétenri,
illętvę az áIta|amegjelentett kiadványokban, egyéb feliiletęken népszeľűsíteni.

3.I4. Azonkormĺĺnyzatfelelősséggel tartoz1kazért,hogy azinformációs önľendelkezési jogľól és

az ínformáciőszabadsźtgról szóló 20II, évi CXII. töľvényben meghatáĺozott adatkezelési

kĺjvetelményeket betartsa. Amennyiben az Önkormányzat adatkezeIése nem felel meg ezen

törvényben foglalt kĺivetelményeknek, a Kźrtyabirtokos élhęt tiltakozási jogával, illetve
j o gainak érvénye s ítése vé gett bíró sághoz fordulhat.

3.15. Technikai meghibásodás esetén aZ onkoľmányzat sziineteltetheti a kártyaigénylést és

gyártźst, valamint a keďvezménynyújtást. Az ilyen körülményről az onkormźnyzat köteles

internetes oldalán tźĄékoztatást közzétenni.

3.l6. A Káľtyabirtokos köteles a jelen Ászr._ ben szereplő feltételeket betartani, azokmegszegése

szerzo déssze gésnek minő sül.

4. AKártya igónylése és rendelkezésre bocsátása

4,I. Az Igénylő aKártyfi az alábbi módokon igényelheti:

- szemé|yesen i génylőlap kittiltésével és lęadásáv al az ugyfé|szolgźiaton;

- interneten a kitöltött igénylőlap elküldésével;

továbbá minden e s etben a KarĹy adij me gfi zeté s éĺek igazolás áv a|.

4.2. AKártyadíj megfizetése _ azlgényló vá|asztźĺsátől fuggően - az aIźlbbí módokon lehetséges:

- készpénzátutalási megbízás;

- bankkĺĺľtyźxa| torténo ťlzetés;

- źúutalással történő ťĺzetés (szám|aszźtrrl: 14100309-10213949-01000006)

4.3. Az lgénylőlap csak személyesen, azlgéĺy|o á|ta| sajátkezúIeg irhatő aIá, meghatalmazásnak

nincs helye.
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4.4. Személyes igénylés esetén az igénylőlapon feltĹintetett adatokat az igyintéző jogosult

ellęnőľizni a megadott adatoknak azIgénylő szemé|yazonosító okmanyaiban (útlevéI, személyi
igazo|vány, kźrtya formátumú vezetó engedély, lakcímkattya) szereplő adatok összevetése

útján.

4.5. Interneten tĺjrténő igénylés esetén, az igény|olapon felttintetett adatok ellenőrzése a hatősági
nyi lvantaľt ás adatai a|apj źn tcjrténik.

4.6. Az Igénylő aKáttyát azigyfé|szolgálaton töľténő személyes igénylés esetén személyesenvagy
postai utánvétellel, egyéb helyen t<jľténő személyes, illetve interneten töľténő igénylés esetén

személyesen veheti źú; az éfiléte| módjáľól az igény|és soľán nyilatkozni kell. Postai utánvétel

esetén az onkormźnyzat által meghatározott csomagolási és postaköltség is f,rzetendő a

kárty adijj al e gytitte s en.

4.7. Az onkormanyzat az igénylés megtcirténtét követő legkésőbb 15 napon belül elkésziti, és

postai úton továbbitja a Káttyát az Igénylő lakóhelyére, kivéve az intemetes igénylés és az

iigyfélszolgźĺIaton történő személyes igénylés és személyes átvétel esetét, amikoľ az igényléstől

szálnitott 15. naptól vehető źú aKarÍya.

4.8. Az lgénylő kĺjteles a Káĺya átvételekor a Káľtyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés

észlelése esetén azt jeIezĺí.

5. A Káľtya használata

5.1. A Kźńyźlhoz kapcsolódó kedvezmények a Kélrtyaátvéte|ét követően haladéktalanul igénybe

vehetők.

5.2. A Káľtyabirtokos a Kfutyához frJzőđő kedvezményeket a Kártya érvényességi ideje a|att. az

Elfogadó Helyeken igénybe vehető regisztrá|t kedvezmény ,Útján, személyesen érvényesítheti.

5.3. A Káľtyabinokos a KátyahasznáIatáva| az adott időszakban az onkormźnyzaÍta| szerzodésben

lévő Elfogadó Paľtner által biaosított kedve zmérry eket veheti igénybe.

5'4. Az Elfogadó Partner hatáskörébe l.artoz1k annak eldöntése, hogy a Ktrtyáva| igénybe vehető

kedvezmények más akciókkal <jsszevonhatók -e.

5.5. Kedvezmény nýjtása hatósági áras termékek _ autőpáIya matrica, dohányáru, győgyszet,

menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltĺiltő kártya, PB gźn, újság stb. - esetén nem

kĺjtelező az EIfo gadó Paľtneľ részérőI.

5.6. Az onkormányzat fenrĺtĄa magának a jogot a kęđvęzmények kĺirének és méľtékének

megvá|tonatásćna.

5.7. A Kĺírtyabirtokos köteles a Káľtyát az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét

mege|őzően felmutatni, továbbá aKártyát és a szeméLyazonitáshoz szükséges okmány(ok)at a

jogosultság ellenőľzése és a kedvezmény regisztrźúása - szeÍnrevételezés - céljából átadní az

Elfogadó Hely képviselőjének, akí ań. -a jogosultsźą megá||apitásźú követően- kötęles a

Kártyabirtokos ľészére visszaszolg tůtatni.
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5.8. Az onkoľmĺínyzat az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított
(igénybevehető) keđvezményeket kozzéteszi a wwwjozsefuaľos.hu/jozsefvaroskartya
intęrnetes oldalon, valamint a I őzsefv élro s Kártya ügyfélszol gálati helyi sé gében.

5.9. Az onkoľmĺányzat fenntartja magának a jogot, hogy a Kźrtya Elfogadó Helyeket, illetve a
kedvęzmények méľtékét egyoldalúan megváltoztassa.

5.10. Az orlkor:rlraĺryzat az esetleges változásľól arurak hatálybalépését rrrege|ozoelĺ ktjteles a
wwwjozsefuaros.hďjozsefuaľoskaľtya inteľnetes oldalon tájékoztatő hirdetméný kozzéteĺlnĺ,
továbbá a Kártyabiľtokosokat e-mailben értesíti, megjelölve a vź'Jtozźs hatá|yba|épésének

időpontját.

5.II. Az Elfogadó Paľtner aKártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (azElfogađő
Hely bejaľatźnáI és a kassztná|) a Kźrtya aľculati elemeit tartalmaző figyelemfelhívó
táj éko ńatást te sz kozzé (elfo gadóhel yi matric a).

5.I2. Azéľvénytelen Kártyakedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5.|3. Az Elfogadó Hely képviselője meglagaďja a Kfutya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele
mellett aKuÍyátbevonja és az onkormźnyzatnak źLtadja, amennyiben

- aKźrtyát nem az arra jogosult szeméIy hasznźija;

- a Kártya felhaszná|őja á|tal bemutatott szemé|yazonosító okmányokban szeľeplő személyes
adatok nem egyeznek meg aKáĺtyabirtokos adataival;

5,I4. A Kźrtya elfogadásának megtagađása esetén a Kźlrtyabirtokosnak a Kźtrtyához kapcsolódó
kedvezmény igénybevétęle nélkül kell kiegyenlítenie vásaľlása ellenétékét vagy elállhat a

vásĺírlástól.

6. A Kártya letiltása' pótlása

6.1. A Káľtyát az onkormtnyzat, illetőleg aKźrtyabirtokos jogosult letiltani.

6.2. Az Önkoľmĺĺnyzat j o gosult letiltani a Kárty źú, ha

- a Kartya elvesztéséről, ellopásátő|, illetve a Kélrtyźxal való báľmilyen egyéb visszaélésről
szetez tudomást;

- aKźrtyabiľtokos nem taľtja be az AIZF -ben foglaltakat.

6.3. A Káľtyabiľtokos kĺiteles az onkormźnyzat részére bejelenteni legkésőbb az arnak okául
szo|gźiő köľĹilmény bekĺjvetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyft e|veszítette,
ellopták vagy az megľongálódás kcivetkeztében hasznźihatat|anná vált, illetve ha a személyes
adatďlb aĺ v źůto zts kövętkezett b e.

6,4. A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása ęsetén a Kártyabirtokos az általános

szabá|yok szeľint igényelhet új Kártyil, Az új Kźtrtya átvéte|éig a Kányabirtokos a

kedvezmények igénylésére nem jogosult. Amennyiben szándékos rongálás gyantĺja meľiil fel' a
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Kártyabirtokos köteles megfizetni az tĄ Kártya đíjat. A Káľtya pótlásának mindenkor aktuális

dijátazonkormanyzatźitalkozétetttájékoztatőtarta|mazza.

6.5. A bejelentés e|mulasztźtsából eredő kaÍért aKźrtyabiĺtokos felel.

6.6' A letiltási kéľelem telefonon, elektronikusan Vagy íľásos formában is megtehető. A letiltási
kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Káľtyabiľtokos nevét,

születési helyét és idejét, anyja nevét, éľvényes lakóhelyét, a Káľtya kiállításĺának napját és

szźtmáľ, Az onkoľmányzat a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézked1k aKártya
letiltása végett.

6.7 . A Krĺrtyabirtokos az tĄ Kártya átvételéig kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

7. Vegyes ľendelkezések

7,I. A Kártyabirtokos az Ászľ. hatá|yba|épésének időpontjától információ, - illetve segítségkérés

céljából igénybe veheti az onkormźnyzat ügyfélszolgá|attLt, amely nyitvatartási időben érhető

e| az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67,, Telefon: +36 I-459.2100, E-mail:
j ozsefu aľoskaľtya@j ozsefvaros.hu

7 .2, Az ügyfélszolgálati irodáb an az a|ábbi tájékoztatások kérhetők:

letiltásáľó1;

- tájékoztatás az Elfogadó Helyekľől.

7.3' A Káľtyabiľtokos tudomásul veszi, hogy az ĺszp - fel kapcsolatban az onkoľmźnyzat kijelolt
munkatársa j ogosult eljĺĺrni és nyilatko zatot tenri'

7,4. Az Önkormanyzat a Káľfyabiľtokossal szemben fele| az adatok biztonságáért, megfelelő

védelméért, az Adavédelmi Szabá'|yzat ľęndelkezéseinek betartásáért. Az Önkormányzat a

Káĺtya esetleges téves letiltásáéĺt csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tarÍozlk
felelősséggel.

7.5. Az onkormányzatnemtartoz1k felelősségge| aKźrtyabirtokost éľt olyan károkért, ame|yek az

alábbi okok miatt kĺjvetkeztek bę:

- aKaftyabiľtokos nem taľtja be az AszF -ben foglaltakat;

- aKártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

- aKártyabirtokos határiđőben nem vęszi át aKártyát;

- a Kartyabirtokos a Kárty át nem rendeltetésének megfelelőe n haszná|ja,

- azÖnkormanyzat az ĺszr feltételeit (pl. díjak, költségek, stb..) módosította;
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- az Elfogadóhelyi Paľtneľek szeruódésszegése;

- aZ onkoľmanyzat vagy szeruódott partnerei szándékos vagy súlyos gondatlanságga| okozott
magatartása.

7'6.Az Igénylő az igéĺylés során nyilatkozik aľľól, amennyiben nem kívanja megkapni az
onkoľmanyzathirIeveIeit,tájékonató kiadvanyait aKártyźlval kapcsolatban.

7,7, Az onkormányzat és a Kártyabirtokos között a Kttrtya progfanrmal kapcsolatban felmerült
vitás kérdéseket a Felek elsősoľban egyeztetés útján kcitelesek ľendezni.

7'8. A jelen ASZF-ben nem szabá|yozott egyéb kérđések tekintetébeĺ az 1959. évi IV. torvény
(Ptk.) és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései iranyadók.

Melléklet:

Igénylőlap

Budapest, 2012. december

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormányzat képviseletében
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Érk.:

Józsefváros kőńv a sorszám :

,,JozsnrvÁRos IĹĺ.RTYA'' IGÉNYLóLAP

Igénylés dátuma:

1. Az ĺcÉľyI,Ő nęvę;

2. Születési helye:

3. Születési ideje:

4. Lakóhelye:

5. Elérhetőség (e-maiĺ / tel.):

ÁľvÉľpLI ELIsMERVÉNY

ľészérę kiállított

fenti számú,,Józsefuáľo s Kźttty źÍ, átvettem.
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