SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (III. 18.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Szerencs Kártyáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a 2. §-ban megjelölt személyeknek kedvezményes
belépést biztosítson a rendeletben meghatározott intézmények rendezvényeire,
sportrendezvényekre, illetve a városi tanuszodába és a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba, továbbá az önkormányzattal szerződő vállalkozások áruinak,
szolgáltatásainak kedvezményes áron történő igénybevételére.

A rendelet személyi hatálya
2. § (1) A Szerencs Kártyát (a továbbiakban: kártya) elsősorban szerencsi lakó-,
vagy tartózkodási hellyel, továbbá a városban munkahellyel rendelkező, vagy oktatásinevelési intézményeiben tanulói/hallgatói jogviszonyban álló magánszemély
igényelheti, életkortól függetlenül (elsődleges kedvezményezetti kör).
(2) Igényelheti továbbá bárki (másodlagos kedvezményezetti kör), számukra azonban
jelen rendelet szűkebb kedvezményeket, eltérő feltételeket biztosít.

II. fejezet
A kedvezmények köre és mértéke
3. § (1) A kártya a következő intézmények és társaságok saját rendezvényeire
szóló kedvezményes belépésre, illetve szolgáltatásaik, termékeik kedvezményes árú
igénybevételére jogosít:
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Intézmények, társaságok

Városi Kulturális Központ és Könyvtár
belépőjegyes rendezvényeire
Városi Sportcsarnok saját rendezvényeire
A Városi Tanuszoda és Szerencsi Fürdő és

A kedvezmény
mértéke
(a belépőjegy,
vásárolt
termékek,
igénybevett
szolgáltatások
árából)
10%
10%
10%

Wellnessház belépőjegyeire

Kedvezményt biztosító új csatlakozók

Külön
szerződés
szerint vállalt
%-os
mértékben

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények közül az önkormányzati
intézmények által nyújtott kedvezményeket kizárólag az elsődleges kedvezményezetti
körbe tartozók vehetik igénybe.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények csoportos jegy vásárlása során nem
érvényesíthetőek, más kedvezményekkel azonban a kedvezményt nyújtó döntése
alapján (nyugdíjas, diákjegy, egyéb árkedvezmények) összevonhatóak.
(4) A kártya személyre szólóan készül, és kizárólag a birtokosa részére biztosítja a
kedvezmény igénybe vételét.
(5) Az egyes intézmények és társaságok a kártya emblémáját, és az általuk biztosított
kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni. A kártya által
kedvezményt nyújtó intézmények kötelesek a felhasználást szabályzatban rögzíteni.
(6) A kedvezményt nyújtók köre az önkormányzati intézményrendszerbe nem tartozó
csatlakozókkal a polgármester által megkötött külön megállapodás alapján bővülhet.
Szerencs Város Önkormányzata a szerződés megkötését követően haladéktalanul és
folyamatosan tájékoztatja a kártyabirtokosokat a kedvezményt nyújtó szolgáltatókról
(név, cím, kedvezmény mértéke) a kártyarendszer működtetésére létrehozott internetes
portálon (www.szerencsikartya.hu), továbbá a helyben szokásos módon.
(7) A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények részére a kedvezmény
alkalmazásából származó bevételkiesést - a polgármester részére benyújtott és igazolt
negyedéves elszámolás alapján - Szerencs Város Önkormányzata megtéríti.
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III. fejezet
A Kártya igénylése, díja, kibocsátása
4. § (1) A kártyát a jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő igénylőlapon lehet
igényelni a Polgármesteri Hivatal e célra létesített ügyfélszolgálatán (3900. Szerencs,
Rákóczi u. 89. – Okmányiroda, továbbiakban ügyfélszolgálat).
(2) Az igénylésekről az ügyfélszolgálat vezet nyilvántartást. A kártya igénylése során a
személyazonosság és a lakcím, munkahely, tanulói/hallgatói jogviszony igazolására
alkalmas okmány, okirat szükséges. Az előállítás céljából történő leadástól számított
30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.
(3) A kártya díja:
a.) elsődleges kedvezményezetti kör esetén 500 forint
b.) másodlagos kedvezményezetti kör esetében 1500 forint.
(4) Az újraérvényesítés díja egységesen 400 forint + Áfa. A díjat a Polgármesteri
Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni, a befizetést igazoló
szelvényt az igénylőlap leadásával (kártya igénylése esetén) vagy a kártya
felmutatásával együtt be kell mutatni a Polgármesteri Hivatalban.
(5) Az elveszített/ellopott kártya pótlásának díja megegyezik a kártya kibocsátásának
díjával.
(6) Ha az elfogadóhely jogosulatlan kártyahasználatot tapasztal, köteles a kártyát
bevonni, és leadni az ügyfélszolgálatnak.
(7) A kártyabirtokos a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokat 15 napon
belül köteles az ügyfélszolgálaton bejelenteni.
IV. fejezet
A Kártya érvényessége
5. § A kártya a kiállításától számított egy naptári évig érvényes. Ezt követően a
kártyát évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével, és
hologramos bélyeggel.
V. fejezet
A Kártya érvénytelenítése
6. § (1) Amennyiben a kártya birtokosa a jogosultsági feltételeknek már nem felel
meg, úgy kártyáját az ügyfélszolgálaton le kell adnia, mely érvénytelenítésre kerül.
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(2) Az elvesztett/ellopott kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek.
(3) A kártyaérvénytelenítés tényét a nyilvántartásba be kell vezetni.

VI. fejezet
Értelmező rendelkezések
7. § (1) A személyazonosság és lakó-, tartózkodási hely igazolására alkalmas
okmányok:
a.) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány,
b.) személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímigazolvány).
(2) Kiskorú esetében a szülő, illetve törvényes képviselő köteles igazolni a gyermek
személyazonosságát (személyi lap/lakcímigazolvány), és az igénylőlapot helyette
aláírni, ezzel beleegyezését adva az igényléshez.
(3) Szerencsi intézményben tanulói hallgatói/ jogviszony igazolása az oktatási/nevelési
intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás birtokában történik.
(4) Szerencsi munkahely igazolása munkáltatói igazolással történik.
VII. fejezet
Záró rendelkezések
8. § (1) Az a magánszemély, aki nem a nevére szóló Szerencs Kártyával a
rendeletben meghatározott kedvezményeket igénybe veszi (jogosulatlan használat),
vagy a 4. § (7) bekezdésében foglalt változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szerencs, 2010. március 18.

Dr. Gadóczi Bertalan
jegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester
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1. számú melléklet 9/2010. (III. 18.) ör-hez
IGÉNYLŐLAP
Szerencs Kártya megvásárlásához


Első, új kártya igénylése



Lejárt kártya helyett új kártya igénylése



Kártya érvényesítése



Elvesztett kártya pótlása

(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
*Az igénylő neve:
…………………………………………………………………………………………
*Anyja neve:
…………………………………………………………………………………………
*Az igénylő lakcíme:
………………………………………………………………………………………….
*Az igénylő születési dátuma: (év, hó, nap)
………………………………………………………………………………………….
Az igénylő e-mail címe, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
Az igénylő vállalja, hogy a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokat 15 napon
belül a Szerencs Kártya ügyfélszolgálatán bejelenti, és egyidejűleg nyilatkozik arról,
hozzájárul itt feltüntetett adatai nyilvántartásba vételéhez, és azok statisztikai célú
felhasználásához – a személyes adatainak védelme mellett.

Kelt:………………………………………
………………………………
az igénylő aláírása
Kérjük az igénylőlapot nyomtatott betűvel kitölteni.
*kötelező kitölteni
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