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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

33/2007. (XII. 01.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

a Marcali Kártyáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy a marcali állandó lakóhellyel és személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeknek 

kedvezményes belépést biztosítson 3.§ (1) bekezdésben meghatározott intézményekbe, a 3.§ (2) bekezdésben 

meghatározott sportrendezvényekre valamint 3.§ (3) bekezdésben meghatározott vállalkozások által adott 

kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse. 

 

 

A rendelet személyi hatálya 

 

2. § 

 

(1)
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)
2
 A Marcali Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét. A 

kedvezményes belépés biztosításához minden alkalommal a kártya bemutatása szükséges. 

 

A kedvezmények köre és mértéke 

 

3. § 

 

(1)
3
 A Marcali Kártya kedvezményes belépésre jogosít Marcali Város Önkormányzatának alábbi intézményeibe: 

 

Intézmények, társaságok Kedvezmény mértéke 

(a belépőjegy, bérlet árából) 

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 30% 

Városi Kulturális Központ rendezvényei 15%            

 

 

(2) A Marcali Kártya kedvezményes belépésre jogosít az alábbi sportrendezvényekre: 

 

 

Intézmények Kedvezmény mértéke 

(a belépőjegy, bérlet árából) 

Városi Sportcsarnok (bajnoki kézilabda-, kosárlabda- és 10% 
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röplabdamérkőzések) 

MVFC pálya (hivatalos labdarúgó mérkőzések) 10% 

 

(3) A kedvezményt nyújtó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek listáját és a nyújtott kedvezmények 

mértékét jelen rendelet függeléke tartalmazza. 

(4) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a helyben szokásos 

módon tájékoztatja a kártyatulajdonosokat. 

 

 

4. § 

 

(1) A 3. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kedvezmények más kedvezménnyel össze nem vonhatóak. 

(2) Azokban az intézményekben, ahol egyéb diákkedvezmény igénybevételére nincs lehetőség, a marcali állandó 

lakhellyel rendelkező, 14 év alatti igénybevevők a diákigazolvány felmutatásával a Marcali Kártya 

kedvezményére jogosultak. 

(3) A kedvezményt nyújtó intézmények és kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya 

emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni, melyet a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézője 

ellenőrizhet. 

(4) A Marcali Kártyával megváltott jegyek és bérletek a Marcali Kártya felmutatásával együtt érvényesek. 

 

Önkormányzati kompenzáció 

 

5. § 

 

A kedvezményt nyújtó önkormányzati intézmények illetve a 3.§ (2) bekezdése alapján érintett városi 

sportegyesületek részére a kedvezmény alkalmazásából származó bevétel kiesést a polgármester részére 

benyújtott és igazolt negyedéves elszámolás alapján Marcali Város Önkormányzata megállapodás alapján 

megtéríti. 

 

 

A Marcali Kártya igénylése, kibocsátása 

 

6. §
1
 

 

(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. §
2
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(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. (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. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

8. § 

 

A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok: 

 

a) a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy 

b) személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, és 

a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány). 

 

Záró rendelkezés 

 

9. § 

 

E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 

 

  

 Bödőné Dr. Molnár Irén 

 jegyző 
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1. sz. melléklet a 33/2007. (XII. 01.) sz. rendelethez 

 

 

 

IGÉNYLŐLAP 

 

 

 Új kártya igénylése 

 Kártya érvényesítése 

(A megfelelő négyzetbe „X” jel írandó) 

 

 

1. Az igénylő neve: ………………………………………………………………. 

2. Az igénylő lakcíme: ……………………………………………………………. 

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

 

 

 

 

Kelt: Marcali, 200 

 

 

 

 

……………………………………….. 

az igénylő aláírása 
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1. sz. függelék a 33/2007. (XII. 01.) sz. rendelethez 

 

 

Kedvezményt nyújtó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek 

 

 

Üzlet neve Címe Tevékenységi köre Kedvezmény mértéke 

Gyöngyvirág Virág és 

Kerámia Üzlet 

Petőfi S. u. 19. vágott és cserepes virágok, kompozíciók, 

népművészeti kerámiák forgalmazása  

5% 

Samu Andrea 

fodrászszalonja 

Ságvári u. fodrászat 5% vegyszeres kezelések 

árából pl. hajfestés 

44. Szupermarket Rákóczi u. 23. élelmiszer-vegyi áru kiskereskedelem 3% (kivéve dohányáru és 

telefonkártya) 

INDEX Bt. Járműbolt Rákóczi u. 25-27. kerékpárok és alkatrészei, autóalkatrész, 

munkavédelmi termékek forgalmazása 

5% kerékpárok árából 

8% egyéb termékek 

árából 

Dóra Barkács Sport u.  festék, csillár, vasalat, zár ajándék stb. 5% 

VI-VI Villamossági, 

Vízszerelvény Szakbolt 

Noszlopy u. 5. víz, villany 5% 

Mini Vital Gyógynövény 

Szaküzlet 

Rákóczi u. 7. gyógynövény, bio-reform élelmiszer, 

gluténmentes termékek, étrendkiegészítők, 

vitaminok stb. forgalmazása 

5% 

Marika ABC Széchenyi u. 13. élelmiszer jellegű vegyesüzlet 5% 

Büfé Kilián u. 2. italüzlet 10% 

Vincze ABC Széchenyi u. 21/b élelmiszerkereskedelem 2% 

Déghy Bt. 

Számítástechnika 

Liget u. 6. Számítástechnika, irodatechnika 2% 

Szita Gabriella 

kozmetikája 

Szegedi u.  kozmetika 7% kozmetikai 

szolgáltatások árából 

Gyertyavilág-Ajándékbolt Széchenyi u. 4. ajándéktárgy kiskereskedelem 5% 

Sport Forrás Rákóczi u. 31. sportruházat, sporteszközök, J.Press 

alsóruházat 

5% 

Z+D Nagykereskedelmi és 

Diszkont Kft. 

Liget u. 2. ital, élelmiszer, vegyi áru, zöldség, 

gyümölcs 

2% (kivéve dohányáru, 

akciós áru, saját márka) 

 

 


