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Bu dapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számáľ a

Előterj esz tő : SzlIágyi Demeteľ képviselő

A képviselo-testületi ülés időpontj a: 20L3. jaĺuát 23. I sz' napiľend
Tárgy:JavaslataJőzsefválrosKártyáľóIszóló64l2011.(xI.07.)ö@
módosítására

A napirendet nvi|tlzárt ülésen ke|I tźltgya|ni, ahattrozat elfogadásahoz-ęgyszqlLa rendelet
el fo gadás ához minő s ített szav azattobb s é g szfü s é g e s.

ElorÉszÍrő szp;ptvrzpu pcysÉc: HuvÁNszolcÁlľłrÁsl ÜcyoszrłI.y 3"*
KÉszÍľprrB : Riru sp,łl.vy-BoooR GpRcu.y HuvÁNrłPCSoLATI ĺxoo e //,
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megÍárwa|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Jőzsefvárosi onkormányzata 2OI2. januáľ 2-tő| vęzette be a Józsefuĺíros Kártya
programot. A Józsefuáros KártyárőI sző|ő 6412011. (XI.07.) önkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Renđelet) rendelkezései szeľint aKtrtyaa kiállítás hónapjától 1 évig érvényes
és a |ejárat előtt legfeljebb 30 nappal akáĺyabirtokos kérheti akźrtya érvényességi idejének
meghosszabbitását' A Képviselő-testĹilet 38312012. (XI.08.) számuhatározatźlban úgy dđntött,
hogy 2012. évhez hasonlóan 2013. évben is téľítésmentesen biztosítia a Jőzsefvźros Kárľvát
az igénylőknek.

Akártyaigénylés és kártyakiá||itás szabáIyait áttekintve javasolom, hogy a jelenleg éľvényes
kártyáva| rendelkezőknek automatikusan keniljĺĺn meghosszabbításra a kártya érvényességi
ideje a térítésmentes időszakĺa (2013' év) vonatkozőan, ezéita| mind a Hivatal' mind a
káĺyabirtokos adminisztrációs terhe csokkenne, hiszen a kźrtyabiľtokosnak nem kell külön
ügyintézés miatt felkeresnie aHivata|t, A mai napig 1808 db Józsefuáros Kártyát igényeltek.

A rendelet jelenlegi szabá|yai szerint a Jőzsefváros Kártyát személyesen az onkormányzat
Polgármesteri Hivatalának okmányiľoda és Ügyfélszol gá|atiŰgyosztá|yán lehet igényelni. A
jfuasi rendszer kialakítása okán, a Képviselő-testület dĺjntése értelmében az o|<rnányiľoda
2012. decembeľ 3I. napjával megszűnt, így a rendelet ezentészének módosítása szükséses.



A ktrtyáva| kapcsolatos ügyintézést a HumánszolgáItatźtsi UgyosztáIy latja eI, azonban az
eljárő szewezetí egység felttintetésen nem indokolt a ľendeletben.

Fentiek a|apján javaslom, hogy a Rendelet 4. $ (1) és az 5. $ (1) bekezdése a melléklet szerint
keľüljön módosításra. A rendeletmódosítás érinti a- Képviselő-testület 44612012. (X[. 06.)
számll'hatźľozatával elfogadott Jőzsefvźros Kártya Altalános Szerződési Feltételeket (ASZF)
is, ezért aĺrnak 3,4. pontjának módosítása is szükséges az a|ábbiak szeľint:

Je l errle gi szab áIy o zás :

3.4' A Kórtya a kiállítás hónapjától egy évig érvényes.

M ó do sított szab áIy o zźs :
3.4. A Kártya a kiálĺítds hónapjától egy ĺźvig érvényes. Amennyiben a Kártyát az
onkormányzat térítésmentesen biztosítja a jogosult igénylőlcľlek, abban az esetben a Kárýa
é rv ény e s s.ź ge a t,éľ ít é s mente s idő s z alĺr a aut o mat ikus an me gho s s z abb o dik.

A képviselő-testület hatásköre az AlapÍörvéĺy 32' cikk (2) bekezdésében, valamint azMotv.
42. $ -ábaĺ fo glaltakon alapul.

Az eloterjesztés mellékletét képezorendelet-tervezettafta|mazza atervezettmódosításokat, az
előteľj e sztés pénzügyi fe ďezetet nem i gényel.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 44612011. (XI. 03.) sz. határozatával elfogadott, majd 446l20t2. (X[.06.) sz.
határozatával módosított Józsefuáľos Káľtya Altalános Szeľződési Feltételek 3.4. pontjának
módosítását, mely szerint: A Káľtya a kiállítás hónapjától egy évig érvényes. Amennyiben a
Kártyát az onkormáĺyzattérítésmentesen biztosítja a jogosult igénylőknek, abban az esetben
aKártya érvényessége a térítésmentes iđószaka automatikusan meghosszabbodik.

f. felkéri a polgármesteľt a hattrozat 1. pontja szerinti módosított, módosításokkal egységes
szetkezetb e fo gl alt Általáno s S zeľző dé si F e ltéte l ek aIáír ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1. pont esetében 201,3. január23.,2. pont esetébeĺZ}I3.januaľ 31'

Kéľem az a|ábbi határozati
rendelet terv ezet elfo gadását.

A döntés végľehajtását v égző

Budapest, 20L3.január 09.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jeryző

javaslat, valamint az e|(Íterjesztés mellékletét képezo

H,ł.rÁnoza.Tl JAVAsLAT

szerv ezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály
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az előteriesztés 1. számű melléklete

Budapest Főváros YIII. keriilet Józsefuárosi Onkorm áłnyzatKépviselő-testĺiletének

....12013. (......) tinko rmányzati rendelete

A Józsefváľos Káľtyáľĺól szóló 6412011. (xI.07.) iinkormányzatirendelet módosításárőI

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32 c1Lłk (2) bekezdésben meghatfuozott feladatktjrében eljárva a következőket
ľendeli el.

1. $ A Józsefvĺĺľos Kźtrtyáről' sző|ő 6412011. (XI.07.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. $ (1) bekezdése helyébe a kovetkező ľendelkezés lép:

,,(1) A Kártyft személyesen az onkoľmtnyzat Polgármesteľi HivatalźnáI vagy elektronikusan
a wwwjozsefuaros.hu/jozsefuaroskaľtya oldalon keresztül az online kźńyaígénylo lap
kitöltésével lehet igényelni.''

2. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezđése helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A Káľtya a kiállítás hónapjától egy évig érvényes. Amennyiben a Kártyat az
onkormanyzat térítésmentesen biztosítja a jogosult igénylőknek, abban az esętben aKártya
éľvényes sé ge a térítésmentes iďó szak'ĺ a automatikusan megho sszabbodik.''

3. $ Ez arendelet 20|3. janufu28-án1ép hatályba.

Budapest, 2013.januaľ

Rimón Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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64/2011. (XI.07.) Budapest Főváľos WII.
keľ iilet Jóa efvlírosi onkormdnyzati

rendelet a Jóaefvdros Kdrýdról

4.$
(1) ,,A Kártyát személyesen a Józsefuáľosi
Polgáľmesteľi Hivatala okmányirođa és
Ügyfélszol gá|ati LJgyosztáIyán vagy
elektronikusan a
www j ozsefu aľos.hďj ozsefu aroskartya
oldalon keľesztiil az on|ine kźrtyaigénylő lap
kitoltésével lehet igényelni.''

s.$
(1) ,,A Káfia a kĺáI|ítás hónapjától 1 évig
érvényes.''

Budapest Fővúros WII. kerület Józsefvdrosi
o n k o r m dny zat Képvis elő-t e s t iil etén e k . . .. /2 0 1 2.

(......) önkormányzatí rendelete a
Ióaefvúros Kdľtyáľól szóló 64/2011. (XI.07.)

i) n ko rmdny zati ľendelet mlí ďo sítás áľó l
4.$
(1) ,,A Kártytú. személyesen az Onkormányzat
Polgármesteľi HivatalánáI vagy elekÍronikusan
a www j ozsefu aro s. hu/j ozsefu aro skartya oldalon
keresztül az on|iĺe kfutyaigéĺylő lap kitĺiltésével
lehet igényelni.''

s.$
(1) ,,A Ktrtya a kiállítás hónapjától egy évig
érvényes. Amennyiben a Kártyáú az
onkormányzat térítésmentesen biztosítja az
jogosult igénylőknek' abban az esetben a
Kártya éľvényessége a téľítésmentes időszakra
automatikusan meghosszabbodik."



INDoKoLÁS

A Józsefváľos Káľtyárő| szóló 64120.l'1. (xI.07.) tinkormányzati ľendelet
módosításához

1. $-hoz A Polgármesteľi Hivata| szetvezeti felépítése 2013' január 01. napjától módosult, az
okmányiroda és ÜgyféIszolgá|ati Ügyosztály megszűnt' nem indokolt az ugyintézést végzó
hivatali szetvezeti egység feltüntetése a ľendeletben .

2. $-hoz Az onkormányzat 20I3-ban is térítésmentesen biztositja a Jőzsefváros Kártyát az
igénylőknek, az admínisztrációs terhek csĺjkkentése érdekében módosul a ľendelet ezen $-
ának rendelkezése.




