
Iktató szám: 79/2012.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről, javaslat a 8/2011.(II.21.) önkormányzati
rendelet módosítására

Előterjesztő: Vörös Attila, SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Készítette: SEM IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: GB 2012. március 21.
VVKB 2012. március 21.
HÜB 2012. március 21.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.
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A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.



Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről és javaslat a 8/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet  
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ferencváros kártya megvalósításával kapcsolatos előkészítő munkálatok már 2011. év első felében
megkezdődtek, azonban az erről készített előterjesztést a Képviselő-testület július hónapban tárgyalta
meg és hozott döntést.
A Ferencvárosi Képviselő-testület 245/2011.(VII.15.) számú határozatával jóváhagyta és megbízta a SEM
IX. Zrt.-t az új Ferencváros kártya kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával,
valamint az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlatkérőként történő lefolytatásával. Felhatalmazta
továbbá a Polgármester urat az erről szóló szerződés előterjesztésben foglalt feltételekkel történő
aláírására azzal, hogy a SEM IX. Zrt. a szerződés teljesítéséért a határozat 3. pontjában meghatározott
bruttó összegen felül további díjazásra nem jogosult, az ezzel összefüggésben esetlegesen felmerülő
további költségeit a Városkártya Kft. működtetéséből származó bevételekből kell fedezni.
A határozat 3. pontja szerint az önkormányzat a költségvetés 3591-es során lévő 11.382.500,- Ft összeget
a 2. pontban foglaltak feladatellátással összefüggésben a SEM IX. Zrt. részére átcsoportosítja.

A SEM IX. Zrt. a Képviselő-testületi döntést követően 2011. augusztusában megbízta a Szikora Ügyvédi
Irodát a szükséges Önkormányzati kártya rendszer kidolgozására vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatására.

Az eljárás győztese az Aqua-Soft 2004. Kft. lett, és a vele kötött Vállalkozási szerződés alapján megalakult
az F.V. Kártya Kft. a SEM IX. Zrt. székhelyén, Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2. szám alatt.

Az F.V. Kártya Kft. eddig teljesített feladatai:

- a belépési nyilatkozatok megjelentek a Ferencváros újság decemberi számában;

- logó stb. megjelenés kidolgozása;

- az újságban a Társaság közzé tett egy tájékozató jellegű riportot, melyben megindokolták a kártya

csere okait, illetve felhívták a figyelmet annak előnyeire;

- a cég a megalakulását követően megkapta a névhasználat jogát a Ferencvárosi Önkormányzat

Képviselő-testületétől 387/2011.(XII.07.) számú határozatával;

- a két ügyfélszolgálati irodában (Bakáts tér, Toronyház u.) eddig kb. 3000 belépési nyilatkozatot

vettek át, ezek elektronikus adattá történő átalakítása a beérkezéssel párhuzamosan zajlik;
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- folyamatos a partner cégek felkeresése, jelenleg 50 cég csatlakozott;

- a weboldal elkészült, a partner cégek adatainak feltöltése 2-3 nap alatt megtörténik

(www.fvkartya.hu);

- a call-center fogadja a lakosság, illetve cégek kérdéseit a kártyával kapcsolatosan;

- a márciusi Ferencváros újságban közzé tettek egy újabb tájékoztató anyagot a kártyaigényléssel

kapcsolatban;

- megkezdődött a kártyán keresztül történő önkormányzati funkciók jogi, technikai hátterének

kidolgozása (pl.: segélyezés);

- megrendelték a kártyák legyártatását, április hónapban a kártya tulajdonosok átvehetik azokat;

- folyamatos kommunikáció a lakossággal, új partner csatlakozása esetén, kerületi rendezvényekről

meghívó kiküldése.

A Ferencváros Kártya működéséhez kapcsolódik, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához
szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 8/2012.(II.21.) önkormányzati
rendeletének 14. §-ával 2012. április 01. napjától hatályba lépő rendelkezésével kiegészítette a pénzbeli
és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete 22. §-át az alábbiak
szerint:

„(3) A 15. § (1) bekezdés b), d), e) pontja alapján megállapított átmeneti segély összegének 50 %-át,
a 34. § (2) bekezdés d), f), g) pontja alapján megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összegének 50 %-át a Ferencváros Kártyára kell utalni.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatások esetén a Ferencváros Kártyát ingyenesen kell
biztosítani a kérelmező részére.”

Mivel a szükséges technikai, pénzügyi elszámoló rendszer és ennek megfelelő jogi háttér, többek között a
megfelelő mennyiségű kártya, az elfogadó helyek megfelelő száma, a támogatások egyéni nyilvántartási
és utalási feltételei még nem állnak rendelkezésre, ezért kezdeményezzük, hogy a fentebb említett
önkormányzati rendelet 22. § (3)-(4) bekezdése ne lépjen hatályba 2012. április 01. napjától. Amennyiben
a jogi, pénzügyi és technikai lehetőségek lehetővé teszik a támogatások Ferencváros Kártyára utalását,
úgy a SEM  IX Zrt. kezdeményezi a segélyezési rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. március 12.

       Vörös Attila s.k.
     elnök-vezérigazgató
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Határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a SEM IX Zrt Ferencváros Kártya jelenlegi helyzetéről készített beszámolóját elfogadja.

2./ felkéri a polgármestert a 8/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet …./2012. számú előterjesztés szerinti
módosításának kezdeményezésére.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő : 2012. 03. 22.
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