
Tamási Város Önkormányzat képviselő-testületének 
 

- a 4/2017. (III. 2.) és 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított - 
 

8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a Tamási Kártyáról 
 

módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet célja 

 
A Tamási Kártya bevezetésének célja, hogy Tamási Város Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) a Tamási közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárok számára, a helyi 
gazdaság élénkítése mellett, kedvezményeket nyújtson a bevont illetve a csatlakozó vállalkozások 
termékeinek és nyújtott szolgáltatásinak díjaiból. 
 

2. §1 
A rendelet hatálya  

 
(1) E rendelet hatálya az alábbi természetes személyekre terjed ki:  

a) az a 14. életévét betöltött személy, aki kérelme benyújtásakor Tamásiban bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, Tamási Város Önkormányzata felé adótartozása, egyéb köztartozása, be nem fizetett 
büntetése nincs, 

b) az a) pont szerinti Tamási Kártyával rendelkező kártyatulajdonossal egy lakcímen élő 14 év alatti 
személy, 

c) Tamási Város Díszpolgára, 
d) Tamási kártyára jogosult, akinek kérelmét a polgármester méltányosságból engedélyezi.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot mind a Tamási Kártya első kiváltása, mind az azt követő éves 
érvényesítés alkalmával igazolni kell. 
 
 

3. § 
A Tamási kártya igénylése 

 
(1) A Tamási Kártya első kiváltását illetve annak éves érvényesítését a Polgármesteri Hivatalban lehet 
igényelni az 1. számú melléklet szerinti kitöltött igénylőlap leadásával és a befizetett csekk 
bemutatásával.2,3 
 
(2) A díj befizetésének lehetséges módjai: 

• Postai sárga csekk  
• Banki átutalás, amely igazolását bizonylattal kell bemutatni 
• Internetes átutalás, amely igazolása kinyomtatott átutalási igazolással történhet 

 
1 Mód.: 4/2017. (III. 02.) Ör. Hatályos: 2017. március 3. 
2 Mód.: 4/2017. (III. 02.) Ör. Hatályos: 2017. március 3. 
3 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 



(3)4 A 2. § szerinti jogosultságot valamint a díj befizetését – mind az első kiváltás, mind az éves 
érvényesítés alkalmával – az önkormányzat kijelölt felelősei ellenőrzik, majd ezt követően az 
igénylőlapon történő bejegyzéssel igazolják a feltételek meglétét, legkésőbb az igénylést követő 3 
munkanapon belül. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellenőrzés és igazolás után legkésőbb 3 munkanapon belül, az igénylapok 
átadásra kerülnek a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. részére, mely szervezet a kártyákat előállítja és 
legkésőbb 7 munkanapon belül postai vagy önkormányzati futár segítségével eljuttatja a tulajdonosnak, 
aki átvételi igazolással igazolja a kártya átvételét.5 
 
(5) A Tamási Kártya első kiváltásának díja 1500 Ft, éves érvényesítése 1000 Ft-ba kerül. A kártyára 
jogosultak körének a 2. § c) pontja szerinti igénylő számára a Tamási Kártya ingyenes. 
 
(6)6 A Tamási Kártya elvesztése esetén azt ismételten ki kell váltani. 
 
 

4. §  
A kártyatulajdonosok adatainak nyilvántartása 

 
(1) A kártyatulajdonosok kártyaigénylő lapját a Tamási Kártya előállítása helyén, az adatvédelmi 
törvényeknek megfelelően végzi a Tamási Vagyongazdálkodó Kft.7  
 
 

5. §  
A Tamási kártya használata 

 
(1) A Tamási Kártya a naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít kedvezmények 
igénybevételére. A Tamási kártya érvényessége a kibocsátás évében a kibocsátástól kezdődően december 
31-ig tart. 
 
(2) A Tamási kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét. 
 
(3) A Tamási Kártya lakcímet igazoló hivatalos okmánnyal együtt érvényes és az önkormányzattal 
megállapodást kötött vállalkozások által árult illetve nyújtott termékek/szolgáltatások kedvezményes 
igénybevételére jogosít. Az elfogadó helyekről és a kedvezmények köréről az önkormányzat a város 
honlapján, a polgármesteri hivatalban elhelyezett faliújságon, a helyi rádióban folyamatosan tájékoztatja a 
lakosságot. A Tamási Kártya elfogadóhelyeket egységes embléma jelzi.  
 
(4) A kártyatulajdonos által kezdeményezett Tamási Kártyán szereplő adat módosítása és a kártya 
elvesztése, megsemmisülése esetén az új kártya igénylésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

6. § 
Az elfogadóhelyekkel kapcsolatos rendelkezések 

(1) A Tamásiban, és annak környékén működő vállalkozások, szolgáltatások, üzletek, turisztikai 
attrakciók önkéntesen csatlakozhatnak elfogadóhelyként, amennyiben vállalják az alábbi feltételeket: 

 
4 Mód.: 4/2017. (III. 02) Ör. Hatályos: 2017. március 3. 
5 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 
6 Beiktatta: 4/2017. (III. 02.) Ör. Hatályos: 2017. március 3. 
7 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 



a) A „Tamási kártya elfogadóhely” matricát, vagy képet jól láthatóan kihelyezik a szolgáltatás 
helyén, 

b) Meghatározzák és az erre a célra rendszeresített űrlapon cégszerű aláírásukkal hitelesítik a 
kedvezmény mértékét, amelyet a kártyatulajdonosnak adnak, 

c) Tudomásul veszik, hogy az érvényesíteni kívánt kedvezményt minden tamási kártyatulajdonosnak 
biztosítják, diszkriminációmentesen, 

d) Meggyőződnek róla, hogy a jogosult, és nem más használja a kártyát (lakcímkártyával együtt 
érvényes a Tamási kártya), 

e) a kedvezmény érvényesítésének a fizetéssel és számlaadással kapcsolatos részeit saját 
hatáskörben, a jogszabályoknak megfelelően végzik. Az ezzel kapcsolatos esetleges plusz kiadás 
költségeit vállalkozó vállalja magára (pénztárgép programozása, kedvezmény nyilvántartás, stb.), 

f) Hozzájárulnak, hogy Tamási Kártya elfogadóként az adatlapon megadott információk 
megjelenhessenek mind az elektronikus, mind pedig a nyomtatott sajtóban, valamint a Tamási 
Kártyát népszerűsítő kampányok során, valamint szerepeljenek a www.tamasikartya.hu 
weboldalon az elfogadóhelyek listájában. 

(2) Az elfogadóhelyek listája, s az általuk nyújtott kedvezmények a www.tamasikartya.hu weboldalon 
tekinthetők meg. A lista vezetése és nyilvántartása a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. feladata.8  

7. § 
A kártya érvénytelenítése 

 
(1) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylési feltételeknek már nem felel meg, úgy kártyáját a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál le kell adnia, mely érvénytelenítésre kerül.  
 
(2) Amennyiben az érintett önkéntesen nem adja le a kártyáját, de az önkormányzat tudomására jut, hogy 
a kártyaigénylési feltételek már nem állnak fent, azt a tudomásra jutástól haladéktalanul közli a Tamási 
Vagyongazdálkodó Kft-vel, aki az érintettet felszólítja a kártya visszaadására. Ha a felszólítás 
eredménytelen marad, a kártyát letiltja, és a kedvezményeket biztosítókat erről értesíti.9  
 
(3) Az elvesztett kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek. 
 

8. § 
Vegyes rendelkezések: 

(1) 10A Tamási Vagyongazdálkodó Kft. feladatai a Tamási Kártya bevezetésével és üzemeltetésével 
kapcsolatosan: 

a) A www.tamasikartya.hu weboldal fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása, frissítése,  
b) a Polgármesteri Hivatal által jóváhagyott kártyák gyártása, 
c) a legyártott kártyák eljuttatása a tulajdonoshoz, 
d) a kártyatulajdonosok adatainak nyilvántartása, 
e) a befizetett éves kártyadíj kezelése, 
f) a kedvezményt nyújtó szolgáltatók bevonása a programba, 
g) a szolgáltatók nyilatkozatainak beszerzése, archiválása, 
h) kapcsolattartás az önkormányzat erre a célra kijelölt munkatársával, 
i) Igénylőlapok, nyomtatványok tervezése, gyártása, 
j) Kártya érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.  

 
8 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 
9 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 
10 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 



(2) 11 Az önkormányzat feladata:  

a) Igénylések befogadása, 
b) Jogosultság ellenőrzése, 
c) Iratok továbbítása a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. erre kijelölt munkatársának a megadott 

határidőn belül. 

(3) A kártya kiváltási és érvényesítési díját a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. kezeli, de a befolyt 
kártyadíjak 25%-t az önkormányzat kártyával kapcsolatos feladatainak költségeire átutalja.12 
 

9. § 
Záró rendelkezések  

 
(1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-ei, a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
Tamási, 2012. február 29. 
 
 
 
                 Ribányi  József s. k.                                                      dr. Vanya-Szabó Ágnes s. k. 
                   polgármester                                                                               aljegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2012. március 1. napján. 
 
 
              dr. Vanya-Szabó Ágnes s. k. 
                   aljegyző 
  
 
 
Záradék: 
Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2021. április 29. 
 
 
                                                                                                  Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                    jegyző

 
11 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 
12 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 



 
1. számú melléklet a 8/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13,14 

 
Tamási Kártya igénylőlap 

első kiváltás/éves érvényesítés alkalmával 

 
Alulírott nyilatkozatom, hogy Tamási Város Önkormányzatával szemben nincs lejárt határidejű helyi 
adótartozásom, egyéb köztartozásom, valamint be nem fizetett büntetésem. 
 
Az igénylőlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön a 
Tamási Kártya előállítója részére, továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a Tamási Kártyáról szóló 
rendeletben leírt jogosultsági feltételeket a Tamási Polgármesteri Hivatalban ellenőrizzék. 
 
Tamási, 20....... 
 
 ................................. 

Igénylő 
 
Megjegyzés: 
Tájékoztatjuk igénylőt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény szerinti Adatkezelési tájékoztató elérhető a www.tamasi.hu honlapon. 
 
Polgármesteri Hivatal tölti ki! 
 
Igazolom, hogy fent nevezett tamási lakos az igénylés időpontjában a fent említett feltételeknek megfelel, 
ez alapján részére az igényelt Tamási Kártya kiállítható. 
 
Tamási, 20…....... 
 
 ................................. 
            Polgármesteri Hivatal 

 
13 Mód.: 4/2017. (III. 02.) Ör. Hatályos: 2017. március 3. 
14 Mód.: 16/2021. (IV. 29.) Ör. Hatályos: 2021. április 30. 

Igénylő neve és 
születési dátuma 

 

Igénylő lakóhelye, 
elérhetősége 
(telefonszám) 

 

Személyi igazolvány 
száma 

 

Lakcímet igazoló 
igazolvány száma 

 

Igénylés első kiváltás / éves érvényesítés (megfelelő aláhúzandó) 


