31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet
a Hajdúnánás Kártyáról

Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a hajdúnánási állandó lakcímmel és személyi igazolvánnyal rendelkezı
magánszemélyeknek kedvezményes belépést biztosítson a rendeletben meghatározott
intézmények rendezvényeire, sportrendezvényekre, illetve a fürdıbe történı belépésre.
2. §
A rendelet személyi hatálya
(1)

A Hajdúnánás Kártyát kizárólag hajdúnánási állandó lakcímmel és személyi
igazolvánnyal rendelkezı magánszemély igényelheti.

(2)

A nem helyi állandó lakos, de a város által alapított kitüntetés tulajdonosa a
kitüntetéssel egyidıben a Hajdúnánás Kártya tulajdonosává válik, azt kérelmére
mindaddig, amíg a kitüntetés viselésére jogosult ingyenesen kell érvényesíteni.
3. §
Értelmezı rendelkezések

A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:
a./ a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány,
b./ személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követıen
kiállított vezetıi engedély, vagy sorkatona esetén katonai igazolvány, és a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)
c./ kiskorú esetében a szülı, illetve törvényes képviselı köteles igazolni a gyermek
személyazonosságát (személyi lap/lakcímigazolvány)
4. §
A kedvezmények köre és mértéke
(1)

A Hajdúnánás Kártya a következı intézmények, és társaságok saját rendezvényeire
jogosít kedvezményes belépésre:
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Intézmények, társaságok

A kedvezmény mértéke (a belépıjegy
árából)

Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ
és Könyvtár kulturális belépıjegyes
rendezvényeire, könyvtári belépésre
Hajdúnánás
Városi
Gyógyfürdı
belépıjegyeire
Hajdúnánás Város által támogatott
sportegyesületek
által
szervezett
rendezvényekre

10 %
50 %

10 %

(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények bérlet, csoportos jegy vásárlása során nem
érvényesíthetık, más kedvezménnyel össze nem vonhatók.

(3)

A Hajdúnánás Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény
igénybe vételét.

(4)

Az egyes intézmények és társaságok a kártya emblémáját, és a kedvezmény mértékét jól
látható helyen kötelesek elhelyezni. A Hajdúnánás Kártya által kedvezményt nyújtó
intézmények kötelesek a felhasználást szabályzatban rögzíteni.

(5)

A kedvezmények köre a polgármester által megkötött külön megállapodás alapján
bıvülhet, melyrıl a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a változást megelızıen legalább
30 nappal köteles tájékoztatni a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában.
5. §
A Hajdúnánás Kártya igénylése, kibocsátása

(1)

A Hajdúnánás Kártyát az erre a célra rendszeresített igénylılapon lehet igényelni (1. sz.
melléklet) a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az igénylésekrıl a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartást vezet.
A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas
okmányra van szükség.
Az igénylılapok elıállításra történı továbbítására minden hó 15. napján, illetve utolsó
munkanapján kerül sor. Az elıállítás céljából történı leadástól számított 30 napon belül
a kártyát el kell készíteni, és az igénylınek át kell adni.

(2)

A Hajdúnánás Kártya elsı elıállításának költségeit a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
biztosítja. Az érvényesítés, illetve a következı kártya elıállítása az igénylıt terheli az
önkormányzat mindenkori költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében
meghatározott mértékben.

(3)

Az önkormányzat a költségeinek csökkentése érdekében szponzorral szerzıdést köthet.
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6. §
A Hajdúnánás Kártya érvényessége
(1)

A Hajdúnánás Kártya a kibocsátás napjától számított egy évig jogosít a kedvezmények
igénybevételére. Ezt követıen a kártyát évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás
adatainak megerısítésével és hologramos bélyeggel.

(2)

Az igénylı a Hajdúnánás Kártya érvényesítésével egyidejőleg az önkormányzat
mindenkori költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kártyaérvényesítési díjat köteles befizetni.

(3)

A Hajdúnánás Kártyát a kiadás évétıl számítva összesen három alkalommal lehet
érvényesíteni. A négy év eltelte után az igénylı új kártya kiállítását kérheti.

(4)

Az a magánszemély, aki nem a nevére szóló Hajdúnánás Kártyával a rendeletben
meghatározott szolgáltatásokra a kedvezményes belépést igénybe veszi szabálysértést
követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

7. §
Átmeneti és hatályba léptetı rendelkezések
(1)

A Hajdúnánás Kártya átvételéig, de legkésıbb 2004. október 31-ig a kedvezményt
igénylı személy a városkártya által nyújtott kedvezményeket a R. 3. §-ában megjelölt
okmányok bemutatásával veheti igénybe.

(2)

E rendelet 2004. július 15-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2004. június 29.

Dr. Éles András
polgármester

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2004. július 05.

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

1. sz. melléklet

fénykép
helye
2X2 cm

IGÉNYLİLAP
„Hajdúnánás Kártya”

Új kártya igénylése
Lejárt kártya helyett új kártya igénylése
Kártya érvényesítése
(A megfelelı négyzetbe “x” jel írandó)
1.

Az igénylı neve:
……………………………………………………………………………………

2.

Az igénylı lakcíme:
…………………………………………………………………………………

3.

Személyi igazolvány száma:
……………………………………………………………………….

Az igénylı vállalja, hogy lakóhelyváltozását a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
bejelenti.

Kelt: …………………………………..

…………………………………..
az igénylı aláírása

