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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

4/2010. (I. 22.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

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) 6. és 7. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„A Marcali Kártya igénylése, kibocsátása 

 

6. § 

 

(1) Marcali Kártyát az erre a célra rendszeresített igénylőlapon lehet igényelni. Az igénylőlapot jelen rendelet 1. 

sz. melléklete tartalmazza. Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában átvehető, illetve a 

város honlapjáról letölthető. A kártya igénylése során a személyazonosság, lakcím továbbá az egyéni vállalkozás 

székhelyének, telephelyének igazolása szükséges, amely tanúsítja, hogy az igénylő megfelel jelen rendelet 2. § 

(1) bekezdésében foglalt feltételeknek. A kitöltött, aláírt igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

irodájában kell leadni. Az igénylőlap átvételének napján igazoló lapot kell kiállítani a kérelmező részére, amely a 

Marcali Kártya kedvezményeire teljes körűen jogosítja a felhasználót a végleges kártya átvételéig, de legkésőbb 

az igazolás kiállításától számított 60 napig. Az igénylés napjától számított 60 napon belül a végleges kártyát el 

kell készíteni, és az igénylőnek kézbesíteni kell. 

(2) A Marcali Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya előállításáért 1500,-

Ft-ot köteles az Ügyfélszolgálati irodán kapott csekken befizetni és a befizetést igazoló csekkszelvényt ugyanitt 

bemutatni. 

(3) A Marcali Kártyát igénylők nevéről, lakcíméről, igazolvány számáról nyilvántartást kell vezetni a jogosultság 

későbbi ellenőrzése céljából.  

 

A Marcali Kártya érvényessége 

 

7. § 

 

(1) A Marcali Kártya határozatlan időre jogosít a kedvezmények igénybevételére. A Marcali Kártya birtokosa 15 

napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán az alábbiakat: 

 a lakcím megszűnését, 

 az egyéni vállalkozás székhelye/telephelye megszűnését, 

 a Marcali Kártya elvesztését. 

(2) A lakcím, az egyéni vállalkozás székhelye/telephelye megszűnése esetén a kártyatulajdonos  a kártyát 15 

napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni. 

(3) A Marcali Kártya elvesztése esetén az új kártya igénylésére vonatkozó szabályok az irányadóak.  
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(4) A Polgármesteri Hivatal közreműködésével az Önkormányzat polgármestere ellenőrzi minden hónap 10. 

napjáig a nyilvántartásban szereplő Marcali Kártya-igénylők jogosultságának fennállását. A jogosultság 

megszűnéséről értesítést küld az elfogadóhelyek számára a kártya adattartalmának feltüntetésével.” 

 

2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzatának 

Jegyzője 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000 
F ax: 85/501-055 

 
 

Ügyiratszám: ………………. 

Ügyintéző: …………………. 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a Marcali Kártyáról szóló 33/2007. (XII. 01.) számú rendeletének módosításáról szóló  

4/2010. (I. 22.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Marcali Kártyák érvényességi ideje egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a 

kedvezmények igénybevételére. A hosszabítást  hologramos matricával terveztük megoldani. A matrica gyártása 

kis mennyiségben nagyon magas költséggel járt volna, egyéb matricák pedig nem védik ki teljes mértékben a 

hamisíthatóság lehetőségét. Ennek érdekében javaslom, hogy a kártya határozatlan ideig érvényes legyen. A 

Marcali Kártyát igénylők nevéről, lakcíméről, igazolvány számáról pedig nyilvántartás vezetését a jogosultság 

későbbi ellenőrzése céljából. 

 

Marcali, 2010. január 08. 

 

 

        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

            jegyző 

 


