
Rendelet tükör 

 

Az Újpest Kártyáról szóló 30/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete módosítási javaslat előterjesztéshez 

 

Hatályos rendelet Rendelet a módosítás után 

1. § 

E rendelet hatálya  

   a) az újpesti lakóhellyel, illetve bejelentett lakóhely 

hiányában újpesti tartózkodási hellyel rendelkező 

magánszemélyekre, továbbá a 4. § (1) bekezdés ac) 

alpontja szerinti köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és 

munkavállalókra (a továbbiakban: kedvezményezett), 

   b) a kedvezményeket biztosító gazdálkodó szervezetekre és 

egyéb szervezetekre (a továbbiakban: kedvezményt nyújtó 

szervezet) 

terjed ki. 

1. § 

E rendelet hatálya  

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

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

szerinti köztisztviselőkre, közalkalmazottakra és munkavállalókra (a továbbiakban: 

kedvezményezett), 

   b) a kedvezményeket biztosító gazdálkodó szervezetekre és egyéb szervezetekre (a 

továbbiakban: kedvezményt nyújtó szervezet) 

terjed ki. 

4. § 

(1) Az Önkormányzat – az Újpest Kártya minél szélesebb körű 

használata és a kedvezmények minél szélesebb körű biztosítása 

érdekében – kártyarendszert (a továbbiakban: kártyarendszer) 

működtet, amelybe 

   a) kedvezményezettként bármely  

aa) újpesti lakóhellyel rendelkező magánszemély,  

ab) bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási 

hellyel rendelkező magánszemély, 

ac) az Újpesti Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat 

intézményeiben és az Önkormányzat tulajdonosi 

részesedésével működő gazdasági társaságoknál 

foglalkoztatott köztisztviselő, közalkalmazott vagy 

munkavállaló, 

   b) kedvezményt nyújtó szervezetként bármely a 

kártyatulajdonosok részére kedvezményes vásárlási 

lehetőséget vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételi 

lehetőséget biztosító gazdálkodó szervezet vagy egyéb 

szervezet 

beléphet. 

4. § 

(1) Az Önkormányzat – az Újpest Kártya minél szélesebb körű használata és a kedvezmények 

minél szélesebb körű biztosítása érdekében – kártyarendszert (a továbbiakban: kártyarendszer) 

működtet, amelybe 

   a) kedvezményezettként bármely  

aa) újpesti lakóhellyel rendelkező magánszemély,  

ab) bejelentett lakóhely hiányában újpesti tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély, 

ac) az Újpesti Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat intézményeiben és az 

Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott 

köztisztviselő, közalkalmazott vagy munkavállaló, 

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 szervezeteknél 

foglalkoztatott közalkalmazottakra, munkavállókra 

   b) kedvezményt nyújtó szervezetként bármely a kártyatulajdonosok részére kedvezményes 

vásárlási lehetőséget vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételi lehetőséget biztosító 

gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet, 

beléphet. 

9. § 

 

(1) Az Újpest Kártya a kibocsátásától számított 2 évig 

érvényes. 
(2) Az Újpest Kártya lejárata esetén új kártya kibocsátását kell 

kezdeményezni 

9. § 

 

(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. 

(2) Az Újpest Kártya lejárata esetén új kártya kibocsátását kell kezdeményezni. 

 

 


