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Tisztelt Közgyűlés!

Jóllehet  városunk kapui  megyeszékhelyként  és  régióvezetői  szerepre  aspiráló  településként  nyitva 

állnak a közelből és távolból érkező magánszemélyek, vállalkozások előtt, mégis a maga identitását a 

miskolci  lakhelyben  is  meglelő  városi  közönség  szívesen  veszi,  ha  valamilyen,  csak  neki  szóló 

szolgáltatásban részesül saját települése részéről.

Ezen felül úgy gondoljuk, hogy (a mai szóhasználattal élve) a „Miskolc brand” -azaz a városnak az a 

megjeleníteni  kívánt  arculata,  miszerint  az  egykori  nehézipari  fellegvár  mára  a  tudásközpontú  

fejlesztéseket  előtérbe  helyezve  képzeli  el  jövőjét  és  modern,  minőségi  életet  kínál  a  város 

lakosságának- ugyancsak megkívánja, hogy egy egyszerre kézzelfogható (hiszen egy kártyáról  van 

szó), ugyanakkor tartalmát egy rendelet nyújtotta szabályozásban meghatározó „extra” szolgáltatást 

nyújtson az arra jogosultaknak.

A Miskolc Kártya gyakorlatilag nem más, mint egy speciális kedvezményre feljogosító bérlet, mely  

vagy  a  város  és  intézményei  által  szervezett  eseményeken,  cégei  által  nyújtott  szolgáltatásokkal 

kapcsolatosan, vagy a város és a vele szerződésben álló jogi személyek által szervezett eseményeken  

nyújt kedvezményt a kártya tulajdonosának.

Szándékaink szerint a Miskolc Kártya nyújtotta előnyöket az állandó miskolci lakóhellyel rendelkező 

polgárok  vehetnék  igénybe,  így  részesülve  a  később  megalkotandó  rendeletben  szabályozott  

kedvezményekből. A kedvezményezettek köre természetesen bővíthető.

Az igénybevett  kedvezmény közvetlenül  a városi  költségvetésből kerülne kompenzálásra (utólagos 

elszámolás  alapján),  ezért  a  kedvezmények  pontos  meghatározása  komoly  előkészítő  munkát  és 

előzetes számításokat igényel.

Tekintettel arra, hogy a Miskolc Kártya bevezetése a város költségvetését is érinti, ezért azt javasoljuk,  

hogy a Kártya bevezetése a következő évi költségvetési rendelettel egyidejűleg történjen meg.

Előterjesztésünkhöz mellékeljük a Kaposvár városa által már elfogadott és bevezetett szabályozást.

Miskolc, 2007. október 31.

Dr. Szinay Attila Juga György

    frakcióvezető    képviselő



Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc  Kártya 

bevezetésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a Miskolc Kártyáról szóló 

rendeletet az alábbi szempontok figyelembevételével:

• A  Miskolc  Kártya  a  kártya  tulajdonosát  kedvezményes  belépőjegy, 

szolgáltatási  díj  igénybevételére  jogosítja  fel  a  rendeletben  meghatározott 

körben.

• A  Miskolc  Kártyát  az  állandó  miskolci  lakóhellyel  rendelkező  6.  életévét 

betöltött természetes személyek igényelhetik.

• A rendeletben ki kell dolgozni a kedvezmények mértékét és az önkormányzati 

kompenzálás módját.

• A  rendeletben  ki  kell  dolgozni  a  kártya  igénylésére,  kibocsátására  és 

érvényességére vonatkozó szabályokat is.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: 2008. márciusi közgyűlés



MELLÉKLET

Egységesítve 2007. június 15-én.
Hatályos 2007. július 1-től.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelete 

a Kaposvár Kártyáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rend  elkezések  

A rendelet célja

1. §1

E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben 
meghatározott  intézményekbe  és  eseményekre,  ingyenes  parkolást  biztosítson  szombati 
napokon  a  külön  önkormányzati  rendeletben2 meghatározott  valamennyi  díjövezetben, 
továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által  adott  kedvezmények igénybevételének 
lehetőségét megteremtse.

A rendelet személyi hatálya

2. §

(1)3 Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult, 
aki

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy
b) kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.

(2) A  Kaposvár  Kártya  kizárólag  a  kártyatulajdonos  részére  biztosítja  a  kedvezmény 
igénybe vételét.

A kedvezmények köre és mértéke

3. §

(1) 4 A Kaposvár Kártya kedvezményes belépésre jogosít az alábbi intézményekbe:
1 Módosította a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. június 16-tól.
2 A fizetőparkolók működéséről és igénybevételükről szóló többször módosított 25/1999. (X. 29.) számú 
önkormányzati rendelet
3 Módosította a 44/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. augusztus 1-től.
4 Módosította a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2006. június 16-tól.



a.) Együd Á. Művelődési Központ
(Szentjakabi Nyári Esték)

b.) Városi Sportcsarnok
(NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre)

c.) Rákóczi Stadion
(Hivatalos labdarugó mérkőzések)

d.) Városi Fürdő és Virágfürdő Kaposvár
e.) Csiky Gergely Színház (bérlet)
f.) 5Jégcsarnok.
g.) 6Művészetek Kincsesháza

(Vaszary Képtár).

(2) A Kaposvár Kártya az (1) bekezdésben felsorolt helyszíneken e rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott mértékű kedvezmények igénybevételére jogosít.

(3) A  Kaposvár  Kártya  szombati  napokon  ingyenes  parkolásra  jogosít  a  külön 
önkormányzati  rendeletben7 meghatározott  valamennyi  díjövezetben.  A  kedvezmény 
igénybe  vevője köteles  Kaposvár  Megyei  Jogú Város  Városgondnoksága által  külön 
kérelemre  kiadott,  a szombati  napokra érvényes  ingyenes  parkolásra jogosító  kártyát 
külön önkormányzati rendeletben8 írt módon a gépjárműben kihelyezni.

4. §

(1)9

(2) A  kedvezményt  nyújtó  intézmények  és  kereskedelmi,  szolgáltató  és  vendéglátó 
egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat 
a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános 
hirdetés formájában.

(4) A Kaposvár kártyával megváltott jegyek és bérletek a Kaposvár Kártya felmutatásával 
együtt érvényesek.

(5) A  Csiky  Gergely  Színház  esetében  a  szolgáltatást  a  Kaposvár  Kártya  és  a 
megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

Önkormányzati kompenzáció

5 Beiktatta a 9/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. március 1-től.
6 Beiktatta a 35/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2007. július 1-től.
7 A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 25/1999 (X.29.) számú 
önkormányzati rendelete
8 A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 25/1999 (X.29.) számú 
önkormányzati rendelete
9 Hatályon kívül helyezte a 65/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2006. január 1-től.



5. §

A kedvezményt  nyújtó  önkormányzati  intézmények  illetve  az  egyesületek  részére  a 
kedvezmény alkalmazásából származó bevétel kiesést a polgármester részére benyújtott 
és igazolt negyedéves elszámolás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megállapodás alapján megtéríti.

A Kaposvár Kártya igénylése, kibocsátása

6. §

(1) Kaposvár  Kártyát  e  rendelet  2.  számú mellékletében meghatározott  igénylőlapon lehet 
igényelni.  A  kártya  igénylése  során  a  személyazonosság  és  a  lakcím  igazolására 
alkalmas  okmányra  van  szükség,  amely  igazolja,  hogy  az  igénylő  megfelel  jelen 
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 
30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2) A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. 

(3)10 A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, 
melynek csak az 50 %-át kell  megfizetnie  annak a személynek,  aki a 14.  életévét  a 
Kártya  igénylésekor  még  nem  töltötte  be,  továbbá  aki  a  társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesül a Kártya igénylésének 
időpontjában.

(4)11 A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei
- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja:

1000,- Ft
- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:

  500,- Ft
- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja:

  500,- Ft
- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:

  250,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A Kaposvár Kártya érvényessége

7.§

(1)12 A  Kaposvár  Kártya  egy  naptári  éven  belül  január  1-től  december  31-ig  jogosít  a 
kedvezmények  igénybevételére.  Ezt  követően  a  kártyát  érvényesíttetni  kell  a 
nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos 

10 Módosította a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 76/2006. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. január 01-től.
11 Beiktatta a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2006. június 16-tól.
12 Módosította a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2006. június 16-tól.



bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében 
meghatározott  érvényesítési  díjat  köteles  befizetni.  A  kibocsátás  évében,  2005-ben 
kiváltott kártyák érvényessége 2006. december 31.

(2) A Kártyát a kiadást követően összesen három alkalommal lehet érvényesíteni. A négy 
év eltelte után az igénylő új kártya kiállítását kérheti.

Értelmező rendelkezések

8.§

(1) Saját rendezvény:
a.) Csiky Gergely Színház esetében: az adott évadra tervezett előadások
b.) Együd  Á.  Művelődési  Központ  esetében  a  „Szentjakabi  Nyári  Esték” 
rendezvénysorozat előadásai
c.) NABI Kaposvári Rákóczi FC KFT., Kaposvári KK KFT., Kométa Kaposvár SE 
Kft, 1. Magyar Cukormanufaktúra RC. Kft.,  BITT RC. Kft esetében: bajnoki, illetve 
hazai és nemzetközi kupamérkőzések

13d.) A Jégcsarnok esetén, a közönség-korcsolyázásra rendelkezésre álló időszak

(2) A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok: 
a) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
b) személyazonosító  igazolvány  vagy  útlevél  vagy  2001.  január  1-jét  követően 
kiállított  vezetői  engedély,  és  a  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági 
igazolvány (lakcímigazolvány).

(3) Öregségi  nyugdíjkorhatár:  a  külön  jogszabályban14 az  öregségi  teljes  nyugdíjra  való 
jogosultság feltételeként meghatározott életkor.

(4)
Záró rendelkezés

9.§

E rendelet 2005. szeptember 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2005. február 24.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
    polgármester   címzetes főjegyző

13 Beiktatta a 9/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2007. március 1-től.
14 A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Tv. Az öregségi nyugdíjkorhatár 62. év.



151. sz. melléklet
az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez

A Kaposvár Kártya kedvezményeinek mértéke és felhasználhatósági köre:

Intézmények, társaságok A kedvezmény mértéke

Együd Árpád Művelődési Központ
(Szentjakabi Nyári Esték)

belépőjegy árából
40 %

Városi Sportcsarnok
(Kaposvári KK Kft.,
Kaposvári Röplabda Sport Kft.)
(I.  osztályú,  nemzetközi,  illetve Magyar  Kupa 
kosárlabda és röplabdamérkőzések)

belépőjegy árából
20 %

Rákóczi Stadion
(hivatalos labdarugó mérkőzések)

belépőjegy árából
20 %

Városi Fürdő és Virágfürdő Kaposvár
(Felnőtt  és  diák-nyugdíjas:  belépő,  délutáni 
jegy,  úszó jegy,  uszoda jegy,  kádjegy,  2  órás 
nyugdíjas jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)

belépőjegy/bérlet árából
30 %

Csiky Gergely Színház
(alap, ifjúsági, nyugdíjas bérlet)

bérlet árából
20 %

Jégcsarnok
(belépőjegy és bérlet)

belépőjegy/bérlet árából
20 %”

Művészetek Kincsesháza
   Vaszary Képtár 
   Vaszary  Emlékház  (a  Vaszary  Képtárban 
megváltott jegy esetén)
   Kombinált jegy váltása esetén

belépőjegy árából
30 %

30 %
50 %

15 Módosította a  35/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet  2. §-a. Hatályos 2007. július 1-től.



162. sz. melléklet
az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Kártya igénylőlap
Igénylő tölti ki!

�  Új kártya igénylése (1000 Ft+ÁFA) Parkolási igény: igen/nem
�  Új kártya igénylése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (500 Ft+ÁFA)
�  Kártya érvényesítése (500 Ft+ÁFA)
�  Kártya érvényesítése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (250 Ft+ÁFA)
�  Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)

1. Az igénylő  

neve:________________________________________________________________________

2. Az igénylő állandó 

lakcíme:_______________________________________________________________

3. Személyi igazolvány 

száma:_______________________________________________________________

4. Kártyaszám:____________________________________________________________________

_______

5. Tel.  szám:____________________E-

mail:___________________________________________________

6. Személyi  

szám:_________________________________________________________________________

7. Nyugdíjas  

törzsszám:____________________________________________________________________

8. Oktatási  intézmény 

neve:__________________________________________________________________

9. Diákigazolvány 

száma:____________________________________________________________________

Kelt.: ________________________________________

____________________________ ___________________________
14. életévet be nem töltött kiskorú Igénylő aláírása
törvényes képviselőjének aláírása

Rendszergazda tölti ki!
�  Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában  
feltüntetett adatokkal.
�  Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésének díját megfizette és egy db igazolványképet átadott.

- 250 Ft+ÁFA - 500 Ft+ÁFA - 1000 Ft+ÁFA

�  Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult.

16 Módosította a 44/2006. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2006. augusztus 1-től.



(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő) 
Kelt.: _________________________________

________________________________
Rendszergazda aláírása

……………………………….… tölti ki! (csak új kártya igénylése esetén)
�  Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival
�  Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő) 
Kelt.: _____________________________ ______________________________

…………………….aláírása

Igénylő tölti ki!
A mai napon a Kaposvár Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő fénykép és személyi  
adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: _____________________________

___________________________________
Igénylő aláírása

173. sz. melléklet 
az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Kártya (minta):

17 Módosította az 50/2005. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. szeptember 19-től.
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