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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete részére 
 

Tárgy:  Javaslat  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Újpest Kártyáról szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 

 

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester  

Előterjesztést készítette: Kormányosné Tóth Mária alpolgármesteri referens 

Kultúra, Oktatási és Társadalmi kapcsolatok 

Alpolgármesteri Titkárság 

 

Előterjesztés egyeztetve:                               Bíró Beáta 

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a 30/2013. (IX.30.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az Újpest Kártyáról. 

 

Az Újpest Kártya megújulása kapcsán az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft különböző 

fejlesztéseket hajtott végre, hogy a rendszer hatékonyabban működhessen, és felülvizsgálta a 

kártya használhatóságát, illetve a potenciális ügyfélkörét, a rendelkezésre álló lakossági 

kihasználtsággal együtt.  

A cél, hogy az Újpest Kártya az újpesti lakosok számára kedvező lehetőséget nyújtson, és a 

kártya használata egyszerűbbé váljon, úgy, hogy a jelenlegi használókat megtartva új célcsoport 

bevonásával még széleskörűbb használatot teremtsen. 

Ennek keretében a kártya igénylése, illetve használata érdekében új elektronikus felületet hoztak 

létre, illetve az Általános szerződési feltételek is módosításra kerültek. 

 

Az általános szerződési feltételek módosításai az alábbiakat teszik lehetővé: 

 

I: A kedvezményezettek köre módosul. Már igényelhetnek Újpest Kártyát az Újpestért 

dolgozók, vagyis a Budapest Főváros IV. kerületi Rendőrkapitányság, a IV. Kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, az Országos Mentőszolgálat Újpesti Mentőállomása és az 
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Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület és Önkéntes Tűzoltó, katasztrófavédelmi 

Egyesület dolgozói is. 

 

1. A fentiekre tekintettel javasolt a Rendelet 1 §. a) pontjának módosítása az alábbiak 

szerint:  
„a) az újpesti lakóhellyel, illetve bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási hellyel 

rendelkező magánszemélyekre, továbbá a 4. § (1) bekezdés ac) és ad) alpontja szerinti 

köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és munkavállalókra (a továbbiakban: 

kedvezményezett)” 

 

2. Továbbá javasolt a Rendelet 4.§ a) pontjának módosítása az alábbiak szerint: 
„ad) a Budapest Főváros IV. Kerületben székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági 

szolgáltató társaságoknál, rendvédelmi, tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó, mentő- és 

egészségügyi feladatot ellátó szerveinél, rendőrhatóságot segítő szervezeteinél foglalkoztatott 

közalkalmazottakra, munkavállókra” 

 

II: A kártya érvényességi ideje módosításra, valamint a kártya pótlása is szabályozásra 

kerül. Az adatokban való változás jelentése továbbra is a kártyabirtokos kötelessége.  
 

A fentiekre tekintettel javasolt a Rendelet 9 § (1) bekezdésének módosítása: 

„(1) Az Újpest Kártya a kiadás időpontjától számított 4 évig érvényes. Elveszett, megrongálódott 

kártya pótlása esetén a pótolt kártya érvényessége az eredeti kártya érvényességével egyezik 

meg. Ezt követően a kártyát 4 évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak 

megerősítésével.” 

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 

szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja. A 

rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. július 06  

                       

 

Bedő Katalin 

                      alpolgármester 

 

 

Rendeleti javaslat: 

A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Újpest Kártyáról szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét. 
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Háttéranyag az Kultúra, Oktatási és Társadalmi kapcsolatok Alpolgármesteri Titkárságon 

megtekinthető. 

 

Mellékletek: 

- Újpest Kártyáról szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-

tervezet 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

..,…/2020. (….. ) önkormányzati rendelete 

 

az Újpest Kártyáról 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Újpest Kártyáról 

szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ a) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:  

 

„a) az újpesti lakóhellyel, illetve bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási hellyel 

rendelkező magánszemélyekre, továbbá a 4. § (1) bekezdés ac) és ad) alpontja szerinti 

köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és munkavállalókra (a továbbiakban: 

kedvezményezett)” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdés a.) pontja következő ad) alponttal egészül ki:  

 

„ad) a Budapest Főváros IV. Kerületben székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági 

szolgáltató társaságoknál, rendvédelmi, tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó, mentő- 

és egészségügyi feladatot ellátó szerveinél, rendőrhatóságot segítő szervezeteinél 

foglalkoztatott közalkalmazottakra, munkavállókra” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Újpest Kártya a kiadás időpontjától számított 4 évig érvényes. Elveszett, megrongálódott 

kártya pótlása esetén a pótolt kártya érvényessége az eredeti kártya érvényességével egyezik 

meg. Ezt követően a kártyát 4 évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak 

megerősítésével.” 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Dallos Andrea  Déri Tibor 
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jegyző polgármester 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet 2020. ......................-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az 

Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020............................ 
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Általános indokolás 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Újpest Kártya megújulásában kapcsán 

támogatja a különböző fejlesztéseket annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyabban 

működhessen, felülvizsgálva a kártya használhatóságát.  

A cél, hogy az Újpest Kártya az újpesti lakosok számára kedvező lehetőséget nyújtson, és a 

kártya használata egyszerűbbé váljon, úgy, hogy a jelenlegi használókat megtartva új célcsoport 

bevonásával még széleskörűbb használatot teremtsen. Fentieknél fogva a szélesebb körű 

használat érdeében szükségessé vált a kedvezményezettek körének, valamint az érvényességi idő 

módosulása. 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

A rendelet hatályáról rendelkezik 

 

2. §  

A kedvezményezetti kör módosítását tartalmazza 

 

3. § 

Az Újpest Kártya érvényességének idejéről rendelkezik 

 

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A Jat. 17.§-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit 

 

1) A szabályozás várható társadalmi, gazdasági hatásai: 
Az Újpest Kártya kedvezményezetteinek köre tovább bővül, a rendeletmódosítás további 

lehetőségeket enged. Ennek pozitív társadalmi és költségvetési hatása várható. 

 

2) A szabályozás várható környezeti és egészségügyi következményei: 
A környezeti és egészségügyi következményei közvetlenül nem várhatóak. 

 

3) A szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztratív feladatok zavartalan ellátása az önkormányzati hivatalban biztosított. 

 

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása nem kötelező. A módosító rendelet-tervezet elfogadását magasabb szintű 

jogszabály nem írja elő, az Újpest Kártya használata válik szabályozottabbá. 

 

5) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és pénzügyi 

feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén belül 

rendelkezésre állnak. 

 

 


