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ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2011. február 9-i ülésére
Tárgy: A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 353/2010. (IX.16.) KH. számú határozatával döntött a
Kecskemét Kártya bevezetéséről 2011. január 1-jei időponttal. A kártyarendszer bevezetésével
és üzemeltetetésével az Önkormányzat a Kecskeméti Városfejlesztő Kft-t bízta meg.
A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. kidolgozta a Kecskemét Kártyára vonatkozó Általános
Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF), melyet a Közgyűlés 478/2010. (XII.16.) KH. számú
határozatával elfogadott.
Az ÁSZF szabályozza a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. és a kártya birtokosa közötti szerződés
létrejöttét, módosítását, megszűnését. Útmutatást ad a kártya igénylésére, átvételére,
használatára, érvényességére vonatkozóan, rögzítik a teendőket a kártya elvesztése, ellopása,
megrongálódása esetén.
A Kft. és ügyfelei között időközben folytatott egyeztetések azt mutatják, hogy az ÁSZF
díjkedvezményekre vonatkozó része módosításra szorul. Az eddigi igények szerint ugyanis a
díjkedvezmény minimum 5000 darab kártya megrendeléséhez kötése túl nagy mennyiségnek
bizonyul. Több ügyfél jelezte nagyobb számú, de 5000 darabnál kevesebb kártyára vonatkozó
igényét, amennyiben a Kft. arra díjkedvezményt biztosít. A gyakorlatban tehát célszerű lenne a
nagyobb mennyiségű kártyát igénylő ügyfelekkel egyedi megállapodásokban szabályozni az
adott megrendeléshez kapcsolódó egyedi díjkedvezmény mértékét.
Kiegészítésre szorul továbbá a kártyadíj megfizetésének módját szabályozó rész is az elmúlt
hetek értékesítési gyakorlata alapján, hiszen az igénylők nagy része a kártyadíjat a helyszínen
készpénzben szeretné kiegyenlíteni.
Fentiek értelmében az ÁSZF-ben az alábbi módosítások szükségesek.
Díjkedvezmények
A 3.1., illetve a 3.1.1. pontok helyébe az alábbi szöveg kerül.
„3.1. A Kártyadíj összegére az egyidejűleg igényelt mennyiség függvényében kedvezmény
nyújtható. A kedvezmény mértéke a Rendszergazda és az Igénylő közötti egyedi
szerződésben kerül meghatározásra.”
A Kártyaszerződés létrejötte
„1.5. A Kártyadíj költségét az Igénylő viseli. A Kártyadíj: 2500 forint, amelyet az alábbi
módokon lehet teljesíteni:
- készpénzben, vagy bankkártyával az Ügyfélszolgálaton
- postai csekken, mely az Ügyfélszolgálaton átvehető
- banki átutalással.
Utóbbi két esetben a befizetést igazolni kell.
Elektronikus igénylés esetén banki átutalással lehet a Kártyadíjat megfizetni!”
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a „Kecskemét Kártya” Általános Szerződési Feltételek
módosítását megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.
Kecskemét, 2011. február …
Szemereyné Pataki Klaudia
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
KIVONAT
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2011. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből
……/2011. (II.9.) KH. számú határozat
A Kecskemét Kártya Általános Szerződési Feltételeinek módosítása
A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 3.237-4/2011.
számú, fenti tárgyban készült előterjesztésében foglaltakat, és az alábbi határozatot
hozta:
A Közgyűlés a 478/2010. (XII.16.) KH. számú határozatával elfogadott
„Kecskemét Kártya” Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) az
alábbiak szerint módosítja.
1. Az ÁSZF Díjkedvezmények részének 3.1., illetve 3.1.1.pontjai helyébe az
alábbi szöveg lép.
„3.1. A Kártyadíj összegére az egyidejűleg igényelt mennyiség
függvényében kedvezmény nyújtható. A kedvezmény mértéke a
Rendszergazda és az Igénylő közötti egyedi szerződésben kerül
meghatározásra.”
2. Az ÁSZF Kártyaszerződés létrejötte rész 1.5. pontja helyébe az alábbi
szöveg lép.
„1.5. A Kártyadíj költségét az Igénylő viseli. A Kártyadíj: 2500 forint, amelyet
az alábbi módokon lehet teljesíteni:
készpénzben, vagy bankkártyával az Ügyfélszolgálaton
postai csekken, mely az Ügyfélszolgálaton átvehető
banki átutalással.
Utóbbi két esetben a befizetést igazolni kell.
Elektronikus igénylés esetén banki átutalással lehet a Kártyadíjat
megfizetni!”
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