Pilisszentkereszt község Önkormányzata
Képviselő-testületének 24/2012. (XI.24.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt”
vendégkártya igénylésének, felhasználásának szabályairól
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya
a) a Pilisszentkereszt község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén működő és az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban a vendégkártyarendszerhez csatlakozó szálláshely-szolgáltatókra,
b) az a) pont szerinti szálláshely-szolgáltatóknál legalább egy vendégéjszakát eltöltő
vendégekre, valamint
c) a „Pilisszentkereszt” vendégkártya (a továbbiakban: vendégkártya) alapján kedvezményt
nyújtó szolgáltatókra
terjed ki.
2. Idegenforgalmi fejlesztési támogatás
2. §. (1) Pilisszentkereszt község Önkormányzata az idegenforgalom fejlesztésének
támogatása céljából a szálláshely-szolgáltatók által befizetett idegenforgalmi adó egy részéből
idegenforgalmi alapot hoz létre.
(2) Az idegenforgalmi alap éves összegét a tárgyévi költségvetésben kell meghatározni.
(3) Az idegenforgalmi alapból nyújtott támogatás célja a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott
vagy közvetített, a helyi idegenforgalom növelését szolgáló fejlesztések, beruházások, szervezési
intézkedések megvalósítása.
3. §. (1) Az idegenforgalmi alapból támogatásra irányuló pályázatot az önkormányzat a
tárgyévi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül írja ki. A pályázati kiírásban az
önkormányzat tárgyévi – vagy hosszabb távú – preferált célokat állapíthat meg.
(2) Pályázatot nyújthat be az a szálláshely-szolgáltató
a) aki szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik
b) akinek az Önkormányzattal szemben – bármilyen adónemben – lejárt adótartozása nincs,
c) aki szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos előző évi és tárgyévi nyilvántartási,
adatszolgáltatási, bevallási és befizetési kötelezettségét teljesítette,
d) aki az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban csatlakozott a
vendégkártya-rendszerhez,
e) aki az Önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos – és a pályázati kiírásban részletezett –
jogszabályi és egyéb feltételeknek megfelel.
(3) A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejétől számított 45. nap. A
részletes pályázati és bírálási feltételeket az Önkormányzat a pályázati kiírásban határozza meg.
4. §. Az idegenforgalmi fejlesztési támogatás minimális és maximális mértékét a pályázati
kiírásban határozza meg az Önkormányzat, de ugyanazon szálláshely-szolgáltató adott évben
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legfeljebb a szálláshely-szolgáltató által a tárgyévet megelőző évben befizetett idegenforgalmi adó
50 %-a mértékéig részesülhet támogatásban.
3. A „Pilisszentkereszt” vendégkártya
5. §. (1) Az Önkormányzat illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási üzemeltetési
engedéllyel rendelkező és az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött szálláshelyszolgáltatónál legalább egy vendégéjszakát töltő, idegenforgalmi adófizetésre köteles vendég
ingyenes vendégkártyára jogosult. A vendégkártyával különböző kedvezményeket lehet igénybe
venni.
(2) Az Önkormányzat együttműködési megállapodást azzal a szálláshely-szolgáltatóval köt,
amelynek/akinek a megállapodás megkötésének időpontjában nincs lejárt idegenforgalmi adó-,
adóhiány, mulasztási bírság tartozása.
(3) A vendégkártya sorszámozott, összehajtható 14X10 cm-s lap, amelynek első lapján a
település címere, a „Vendégkártya” felirat látható. A vendégkártya előállításáról az Önkormányzat
gondoskodik.
(4) A kártya bal belső oldalán a kártya használatával kapcsolatos információk, a vendégkártya
sorszáma, valamint a vendégkártya kibocsátójaként Pilisszentkereszt község Önkormányzatának
megnevezése, a jobb belső oldalán a vendégkártyát kitöltő és azt a vendég rendelkezésére bocsátó
szálláshely-szolgáltató, továbbá a vendég(ek)re és a szálláshely igénybevételének időtartamára
vonatkozó adatok szerepelnek.
(5) A vendégkártya mintáját a rendelet melléklete tartalmazza.
6. §. A vendégkártya az Önkormányzat tulajdona, amit térítésmentesen bocsát a szálláshelyszolgáltatók útján a vendégek rendelkezésére. A vendégkártyát a szálláshely-szolgáltató tölti ki és
adja át a vendégnek az érkezéskor.
7. §. (1) Vendégkártyát a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szállásadó igényli a
jegyzőtől. A jegyző az átadott – bianco - vendégkártyákról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza a kiadott vendégkártyák sorszámát, darabszámát, az átadás időpontját, a szálláshelyszolgáltató megnevezését és az átvétel elismerését, valamint a kártya elvesztése vagy
megsemmisülése esetén annak érvénytelenítését. A nyilvántartást a jegyző az Önkormányzat
honlapján közzéteszi.
(2) A vendégkártya adatait a szálláshely-szolgáltató a vendég- és idegenforgalmi adó
nyilvántartás alapján tölti ki. A vendégkártyát a szálláshely-szolgáltató a vendég részére
érkezésekor haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő napon 10 óráig köteles átadni. A
vendég kedvezményes szolgáltatásokra az első vendégnapon történő érkezésétől az utolsó
vendégnapon történő távozásáig jogosult.
(3) A szálláshely-szolgáltató köteles a vendégkártyáról, valamint annak használatáról a
vendéget tájékoztatni.
(4) Ha a vendég az eredetileg közölt és vendégkönyvbe bevezetett tartózkodási időt
meghosszabbítja, akkor részére új vendégkártyát kell kiadni.
8. §. (1) A vendégkártya-rendszerhez csatlakozó szálláshely-szolgáltatóval az Önkormányzat
együttműködési megállapodást köt.
(2) A vendégkártya-rendszerhez csatlakozó szálláshely-szolgáltatók vállalják a vendégkártyák
ezen rendelet szerinti kiadását, kezelését, a vendégek tájékoztatását , ennek fejében az
Önkormányzat biztosítja a vendégkártya-nyomtatványokat, a szálláshely-szolgáltatónak a település
honlapján – vele egyeztetett módon történő – térítésmentes megjelenését, a kedvezmények
szervezését és arról a szálláshely-szolgáltató informálását.
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4. A vendégkártya használata
9. §. (1) A vendégkártyát az a vendég használhatja, akinek a nevére az kiállításra került
(kártyabirtokos). A kedvezményes szolgáltatásokat a kártyán feltüntetett számú személyek vehetik
igénybe. A vendégkártyát átruházni nem szabad.
(2) A kedvezményre jogosult személyek számának feltüntetésénél a kártyabirtokost, továbbá a
hozzá tartozó, a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő felnőtt és kiskorú személyeket kell
figyelembe venni.
10. §. (1) A vendégkártya birtokosa a kártya felmutatásával jogosult
a) a dobogókői parkolóban történő parkolás esetén 50 %-os díjkedvezményre,
b) a Fő utca 16. szám alatti tájház belépési díjából 50 %-os kedvezményre,
c) a „Pilisszentkereszt vendégkártya elfogadóhely” táblával megjelölt szolgáltatások
kedvezményes igénybevételére.
(2) A jegyző az új elfogadóhelyekről az Önkormányzat honlapján valamint a települési
hirdetőtáblára kihelyezett hirdetményben tájékoztatja az érintetteket.
(3) A vendégkártya birtokosa az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményekre a
vendégkártyán feltüntetett időtartamon belül jogosult.
11. §. (1) A vendégkártya elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul jelenteni kell a
szálláshely-szolgáltatónak, amely azt továbbítja a jegyzőnek. A jegyző a kártya-nyilvántartásban a
vendégkártyát érvényteleníti.
(2) A vendégkártya adatainak vagy a vendégkártyába beírt adatoknak a javítása, átírása a
kártya érvénytelenségét eredményezi. Javított vagy átírt kártyát szolgáltatás igénybevételekor,
illetve elszámolás alapjaként elfogadni nem szabad, az ilyen kártyát azonnal be kell vonni és el kell
juttatni a kártyát kiállító szálláshely-szolgáltatónak.
5. Megállapodás vendégkártyával igénybe vehető kedvezményre
12. §. (1) Az Önkormányzat a vendégkártyával igénybe vehető kedvezményt nyújtó
szolgáltatóval megállapodást köt a kedvezmény nyújtására, mértékére és egyéb feltételeire
vonatkozóan.
(2) A megállapodásban az Önkormányzat vállalja, hogy a kedvezményes szolgáltatást nyújtó
szolgáltatókról naprakész információt nyújt az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján.
(3) A vendégkártyát elfogadó szolgáltató – a vendégek tájékoztatása céljából - köteles a
szolgáltatás helyén a „Pilisszentkereszt vendégkártya elfogadóhely” feliratot elhelyezni.
6. Záró rendelkezések
13. §. Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
14. §. Az idegenforgalmi alapot első ízben a 2013. évi költségvetés megállapításakor kell
létrehozni.
15. §. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önk. rendelet
mellékletének I. pontja az alábbi 3) alponttal egészül ki:
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[I. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket:]
3) Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, valamint a
„Pilisszentkereszt”
vendégkártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 24/2012. (XI.24.) önk. rendelet
a) 5. §. (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötése a szálláshely-szolgáltatókkal,
b)12. §. (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése a vendégkártyához kapcsolódó
kedvezményt nyújtó szolgáltatóval

Pilisszentkereszt, 2012. november 16.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: 2012. november 24.

Baranyák Szilvia
jegyző
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Melléklet a 24/2012. (XI.24) önkormányzati rendelethez

„Pilisszentkereszt” Vendégkártya
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