
Szécsény Város Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete

a „Szécsény Városkártya” programhoz kapcsolódó kedvezménykártya
kibocsátásáról és használatának feltételeiről

Szécsény  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. §
(1)  Az  Önkormányzat  a  városlakók  életkörülményeinek  javítása,  aktivitásra  serkentése,
turisztikájának erősítése,  és ezzel együtt  a helyi  vállalkozások, szolgáltatások forgalmának
fellendítése  céljából  bevezette a  „Szécsény  Városkártya”  programot,  melynek
igénybevételéhez kedvezménykártyát bocsátott ki. (a továbbiakban: Kártya.)
(2) A rendelet célja: a kártyarendszer működésének és igénybevételi rendjének megállapítása.

2. §
E rendelet hatálya kiterjed 
a)  Szécsény  város  bejelentett  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező,  14  év  feletti

természetes személyekre 
b) a kedvezmény kártyát kártya-kibocsátótól megvásárolni kívánó, 14 év feletti természetes

személyekre
c) a kedvezményeket biztosító szervezetekre
d) kártyakibocsátókra.

3. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1.  Elfogadóhely:  a kártyarendszerhez csatlakozó gazdasági  társaság vagy egyéb szervezet,
amely a Szécsény Városkártyát elfogadni jogosult és köteles.
2.  Szécsény  Városkártya:  az  Önkormányzat  által  kiadott,  névre  szóló,  azonosítható
sorszámmal,  valamint  az  Önkormányzat  címerével  és  „SZÉCSÉNY  VÁROSKÁRTYA”
felirattal ellátott kártya
3. kártyabirtokos: az a személy, aki a kártyadíj megfizetésével, vagy egyéb érvényes jogcímen
a birtokába kerül az Önkormányzat által kibocsátott, névre szóló, azonosító számmal ellátott
és érvényesített Szécsény Városkártya
4. kártyarendszer üzemeltető: az a gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely a Szécsény
Városkártya  program  működésére,  üzemeltetésére  szerződéses  kapcsolatban  áll  az
Önkormányzattal
5. kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely az e rendelet alapján érvényes
Szécsény  Városkártyával  rendelkező  kártyabirtokosok  részére  áru  vásárlása,  vagy  termék
értékesítése alkalmával az árból biztosít.

4. §
(1) A Kártya a Magyar Kedvezményhálózat +Discount közösségi kedvezménykártya-család
tagja.
(2)  Az  Önkormányzat  Nógrád  megyei  kártyakibocsátón  keresztül  kibocsátott  összes,  a
+Discont Közösségi Kedvezménykártya - franchaise jogának tulajdonosa.

5. §



(1)  A Szécsény Városkártyáért  –  a  (2)  és  (3)  bekezdésbe foglaltak kivételével  –  3000 Ft
kártyadíjat kell fizetni.
(2) A Szécsény Városkártyát az Önkormányzat – személyes átvétellel – díjmentesen biztosítja:
a)  az  Önkormányzat  közigazgatási  területén  lévő  háztartások  esetén  2016-2017.  évben
háztartásonként 1 kártyát
b)  az  Önkormányzat  képviselő-testületének  tagjai,  bizottságok  tagjai,  a  Szécsényi  Közös
Önkormányzati Hivatal és Önkormányzat alkalmazottai számára
c) az Önkormányzat intézményeiben dolgozók részére
d) Szécsény Városban működő oktatási intézmények dolgozói részére.
(3) A Polgármesternek jogosultságában áll marketing, egyéb városfejlesztés, népszerűsítési,
népességmegtartási célokból ingyenes kártyakibocsátást kezdeményezni, engedélyezni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert egyéb kedvezmények meghatározásra,
a  kedvezmények  körét  és  a  díjszabást  külön  dokumentumban  a  város  honlapján
http://szecseny.hu/varoskartya/ jelenteti meg, és hirdetőtábláján kifüggeszti.

6. §
(1) A Kártya az alábbi kedvezményekre jogosít: 
a)  az  Önkormányzat,  az  Önkormányzat  intézményei  és  az  Önkormányzat  tulajdonosi

részesedésével  működő  gazdasági  társaságok  által  nyújtott  egyes  térítéses  lakossági
szolgáltatások kedvezményes igénybevétele, egyes belépőjegyek kedvezményes vásárlása, 

b)  a  kártyarendszerbe  belépett,  kedvezményt  nyújtó  egyéb  szervezeteknél  vagy
vállalkozásoknál  (a  továbbiakban:  partnerek)  kedvezményes  termékvásárlás  és/vagy
szolgáltatás igénybevétele. 

(2)  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti
kedvezményesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások körének és a kedvezmények
mértékének meghatározására.

7. §
(1)  Kedvezményt  nyújtó  egyéb  szervezetként  vagy  vállalkozásként,  a  Magyar
Kedvezményhálózat  Kft-vel  (1162  Budapest,  János  utca  114.)  kedvezményadói
partnerszerződést  kötött  megállapodás  alapján,  a  Magyar  Kedvezményhálózat  mindenkor
hatályos Általános Szolgáltatási Feltételeinek elfogadásával, bármely gazdálkodó vagy egyéb
szervezet csatlakozhat kártyaelfogadó partnerként a +Discount Közösségi Kedvezménykártya
Programhoz, amennyiben a kártyabirtokosok részére azonnali,  a vásárláskor érvényesíthető
kedvezményes  vásárlási  lehetőséget  vagy  kedvezményes  szolgáltatás  igénybevételi
lehetőséget biztosít.
(2)  Kedvezményadói  kártyaelfogadóhely partnerré  válási  szándékot  közvetlenül  a  Magyar
Kedvezményhálózatnál  (1162  Budapest,  János  utca  114.,  info@kedvezmeny.hu)  vagy  a
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) titkárságán lehet
jelezni.
(3) A Szécsény Város közigazgatási területén található kedvezményt biztosító üzletek vagy
egyéb szervezetek a Szécsény Városkártya képi megjelenítését is tartalmazó kirakatmatricát
jól látható helyen kötelesek elhelyezni.
(4)  Az  Önkormányzat  a  kedvezményt  nyújtó  egyéb  szervezetet  vagy  vállalkozást  a
kedvezménykártyát  elfogadó  helyeket  tartalmazó  kiadványaiban  szerepelteti,  ideértve  az
önkormányzat honlapját.
(5)  A  kedvezményt  nyújtó  egyéb  szervezetek,  illetve  vállalkozások  jogosultak  a
kártyajogosultságot és kártya érvényességét a kedvezmény igénybevételekor ellenőrizni. 
A  kártyabirtokos  jogosultságát  a  polgármester  által  megbízott  személy  –  megbízásának
igazolása mellett - bármikor jogosult ellenőrizni
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8. §
(1)  A  kártyarendszerhez  a  város  honlapján  internetes  honlap  aloldal  tartozik:
http://szecseny.hu/varoskartya/, amely naprakész módon tartalmazza: 
a) a Kártya használatára és a kártyarendszerbe való belépésre vonatkozó információkat, 
b) a kedvezményesen igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások és belépőjegyek körét és

a kedvezmények mértékét, 
c)  a  kedvezményt  nyújtó  szervezetek  körét,  a  kedvezményesen  vásárolható  termékek  és

kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, valamint a kedvezmények mértékét. 
(2)  Az  elfogadóhely  maga  határozza  meg  a  kedvezményesen  vásárolható  termékek,  és
kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, valamint a kedvezmény mértékét.
(3) Az Önkormányzat az elfogadó helyek listáját, az általuk biztosított kedvezményeket és
azok  mértékét  a  http://szecseny.hu/varoskartya/ internetes  oldalon,  az  Önkormányzat
havilapjában, egyéb szórólapokon, a Facebookon teszi közzé. Az országban és településünkön
kedvezményt adók listája a www.kedvezmeny.hu honlapon is megtalálható.
(4)  Az  Önkormányzat  az  országos  kedvezményrendszert  üzemeltető  Magyar
Kedvezményhálózattal előzetesen egyeztetve, az általa kibocsátott kártyákra vonatkozó, külön
Kártyahasználati szabályzatában meghatározhatja az adott kártyacsoportba tartozó kártyákkal
történt vásárlások során az egyéb szervezet vagy vállalkozás által biztosított árkedvezmény
terhére a fogyasztáshoz kötött közösségi hozzájárulás mértékét.

9. §
(1) A Kártya igénylése kérelem alapján, az 1. melléklet szerinti igénylő adatlap kitöltésével,
önkéntesen  történik.  Az  igénylő  adatlapot  Szécsényi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
titkárságán munkaidőben lehet benyújtani. A beérkező igényeket a Hivatal havonta összesíti, a
lakcímnyilvántartásba betekintés útján ellenőrzi  az igénylők jogosultságát  és  megrendeli  a
Kártyák  elkészítését.  Az  elkészült  Kártyát  a  jogosult  postai  úton  vagy  személyesen  az
igénylőhelyen veheti át. 
(2)  A  kártya  kibocsátás  a  Hivatal  épületén  kívül,  kitelepüléseken  is  igényelhető.  Az
igényléssel  kapcsolatos  panaszok  kizárólag  a  Szécsényi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
titkárságán nyújthatók be, melyekről a polgármester dönt.
(3) A kártyarendszerbe belépő kedvezményezettek névre szóló, sorszámozott és a lejárat idejét
tartalmazó kártyát kapnak. 
(4) A kártya a kiadás napjától számítva visszavonásig, illetve az e rendeletbe meghatározott
jogosultság megszűnéséig érvényes.
(5)  A  kártyabirtokos  az  Önkormányzat  területén  található  lakóhely  megszűnését,  a
kártyahasználatról  való  lemondást  -  annak  leadásával  egyidejűleg  –  valamint  a  kártya
elvesztését,  ellopását,  megsemmisülését,  vagy  elhasználódását  annak  bekövetkezésétől
számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Hivatalnak.
(6) A kártyát a (5) bekezdésben megjelölt esetben érvényteleníteni kell.
(7)  Az  elveszett,  ellopott,  megsemmisült,  vagy  megrongálódott  kártya  pótlása  új
igénybejelentő lappal történik.

10. §
A  Kártya  kizárólag  a  kártyatulajdonosnak  biztosítja  a  kedvezmények  igénybevételének
lehetőségét és át nem ruházható.

11. §
A  Kártya  igénylése  esetén  az  igénylőnek  meg  kell  adnia  természetes  személyazonosító
adatait,  egyben felhatalmazást kell adnia ezen adatai  kezelésére.  A rendelkezésre bocsátott
adatok kizárólag a kártyarendszer üzemeltetése érdekében használhatók fel.
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12. §
(1) A Kártya a rajta szereplő vagy az érvényesítő matricán megjelölt időpontig érvényes.
(2) Az érvényességi idő lejárta után érvényesítést kell kezdeményezni a kártyabirtokosnak. Az
érvényesítés  matricával  vagy  új  kártya  kibocsátással  történik.  Az  érvényesítés  díjköteles,
amelynek mértékét az 5 § (3) bekezdésében megjelölt helyen teszik közzé. 
(3) Az elveszett,  ellopott,  megsemmisült  vagy megrongálódott  Kártya  pótlásáért  díjat  kell
fizetni, amelynek mértékét az 5 § (3) bekezdésében megjelölt helyen teszik közzé. 

13. §
A  kártyarendszerből  törölni  kell  azt  a  kedvezményezettet  és  azt  a  kedvezményt  nyújtó
szervezetet vagy vállalkozást, amely a jelen rendeletben, a vele kötött megállapodásban vagy
a kártyarendszer szabályzataiban foglalt előírásokat súlyosan megsérti. 

14. §

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Kártya  kibocsátásának  és  a
kártyarendszer  működtetése  –  az  e  rendeletben  nem  szabályozott  –  egyéb  részletes
feltételeinek  meghatározására,  a  szükséges  szabályzatok  kiadására,  megállapodások
megkötésére, valamint az önkormányzati és az e rendelet végrehajtása érdekében szükséges
egyéb intézkedések megtételére.

15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Szécsény, 2017. szeptember 26.

Stayer László dr. Végh Adrienn
polgármester mb. jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. szeptember 27.

dr. Végh Adrienn
mb. jegyző
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