Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2009. (VI. 26.) számú
RENDELETE
a Marcali Kártyáról szóló
33/2007. (XII. 01.) számú rendeletének módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Marcali Kártyáról szóló 33/2007. (XII. 01.) számú
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Marcali Kártyát kizárólag marcali állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy,
valamint marcali székhelyű vagy telephelyű működő vállalkozással rendelkező egyéni vállalkozó, vásárolhat.
(2) A Marcali Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét. A
kedvezményes belépés biztosításához minden alkalommal a kártya bemutatása szükséges.”
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Marcali Kártya kedvezményes belépésre jogosít Marcali Város Önkormányzatának alábbi intézményeibe:
Intézmények, társaságok

Kedvezmény mértéke
(a belépőjegy, bérlet árából)
30%
15%

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
Városi Kulturális Központ rendezvényei
”
3. §
(1) E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Marcali
Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont közszolgáltatásainak díjairól szóló 13/2003. (VI. 20.) számú rendelete
hatályát veszti.
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a Marcali Kártyáról szóló 33/2007. (XII. 01.) számú rendeletének módosításáról szóló
20/2009. (VI. 26.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 127/2007. (IX.13.) számú határozatában döntött a Marcali
Kártya bevezetéséről és e döntés végrehajtásaként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján rendeletet alkotott a Marcali Kártyáról.
A rendelet hatálya kiterjedt minden marcali állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes
személyre. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2009. június 17-i ülésén javaslatként merült fel, hogy
biztosítsunk lehetőséget olyan marcali egyéni vállalkozóknak, akik ugyan nem Marcali állandó lakosok, de
Marcaliban van a székhelyük, vagy telephelyük, és itt adóznak.
A rendelet célja, hogy kedvezményes belépést biztosítson a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontba,
a Városi Kulturális Központ által szervezett rendezvényekre és a rendeletben meghatározott
sportrendezvényekre, valamint hogy a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények
igénybevételének lehetőségét megteremtse.
A Marcali Kártya kedvezményes belépésre jogosít Marcali Város Önkormányzatának alábbi intézményeibe:
A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont és a Városi Kulturális Központ rendezvényeire 15%-os
kedvezményt, a Városi Sportcsarnokba (bajnoki kézilabda-, kosárlabda- és röplabdamérkőzések) valamint az
MVFC pályára (hivatalos labdarúgó mérkőzések) 10%-os kedvezményt.
A tervezett módosítás – ellensúlyozva az áremelés mértékét – a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
belépőjegyeiből 30%-os kedvezményt biztosít.
A Képviselő-testület a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont közszolgáltatásainak díjait első ízben a
13/2003. (VI. 20.) számú rendeletében állapította meg. Ezt követően évente, az intézmény költségvetésével
egyidejűleg kerül elfogadásra. A Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont közszolgáltatásainak díjairól
szóló 13/2003. (VI. 20.) számú rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.
Marcali, 2009. június 17.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

