Vác Város Önkormányzat
35/1994. /X.10./ sz. rendelete
A város idegenforgalmának fejlesztésérôl
/egységes szerkezetben/
Vác gazdag történelmi múlttal, vonzó természeti környezettel, számos műemlékkel,
látnivalóval és kultúrális vonzerôvel rendelkezik. Az idegenforgalom az összes
gazdasági ágazat eredményeit felhasználva a kultúrális és természeti értékek
feltárásának és megismertetésének eszköze, rendkívül összetett, hatásaiban szerteágazó
jelenség. Feltételrendszerének kialakítása, fejlesztésének megvalósítása és az abból
eredô elônyök hasznosítása érdekében Vác Város Képviselô-testülete az alábbi
rendeletet alkotja:

Alapelvek és célok
1. §

Vác Város Képviselô-testülete fejleszti a város idegenforgalmát és támogat minden
erre irányuló polgári kezdeményezést.
Célja, hogy Vác kedvezô adottságait és értékeit minél szélesebb körben megismerjék.
A város történelmi és kultúrális értékeit, hagyományait ápolja és ôrzi, természeti- és
épített környezetét megóvja.
Törekvése, hogy a város idegenforgalmi fogadóképességét, infrastruktúráját fejlessze
és az idegenforgalomból eredô elônyöket hasznosítsa, az ágazat fejlesztésében részt
vevô érdekcsoportok igényeit összehangolja.

2. §
A Képviselô-testület
1./ fejleszti és támogatja azon propaganda tevékenységeket, melyek Vácot, mint a
barokk kultúra Duna-parti városát mutatják be,
2./ a város működése és fejlesztése során az idegenforgalmat is elôsegítô
tevékenységek megvalósításának elsôbbséget biztosít,
3./ a térség idegenforgalmának érdekében kezdeményezi és támogatja a város és a
környezô települések kölcsönös együttműködését,
4./ az idegenforgalom érdekében testvérvárosi- és külkapcsolatait fenntartja és erôsíti.
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Eszközrendszer
3. §

A Képviselô-testület az idegenforgalmi fejlesztés helyi eszközrendszerének
megteremtésére minden év szeptember 30-ig felülvizsgálja a helyi adórendszert.
Megvizsgálja annak lehetôségét, hogy milyen adókedvezményekkel ösztönözhetôk a
város idegenforgalmi fejlesztését elôsegítô és a szolgáltatásokban résztvevô
vállalkozók, befektetôk.

4. §
A Képviselô-testület
1./ a város idegenforgalmi fejlôdését elôsegítô nemzetközi és hazai idegenforgalmi
programokon és pályázatokon közvetlenül részt vesz, illetve más helyi pályázók
részvételét támogatja,
2./ a város által meghirdetett pályázatok elbírálásánál az idegenforgalmi szempontokat
kiemelten kezeli.

5. §
A Képviselô-testület
1./ 1995. december 31-ig részletes fejlesztési tervet dolgoz ki
2./ minden év szeptember 30-ig a város idegenforgalmának alakulásáról beszámolót
készít.

6. §
A Képviselô-testület - az önkormányzat hivatalán belül - az idegenforgalom helyi
feladatainak összehangolására, városi szintű irányításának szervezeti, személyi és
tárgyi feltételeit a kihirdetéssel egyidejűleg biztosítja.

7. §
A Képviselô-testület az idegenforgalmat érintô döntések elôkészítésekor az
idegenforgalmi egyesülésnek és a turisztikai egyesületeknek véleményezési jogot
biztosít.
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Vegyes rendelkezések
8. §
A Képviselô-testület a rendelet 3-7.
végrehajtását a Jegyzô útján biztosítja.

§-aiban

megfogalmazott

intézkedések

9. §
Jelen rendelet 1994. november 1-én lép hatályba. A kihirdetésrôl a helyben szokásos
módon a Jegyzô gondoskodik.

Bartos Ferenc sk.
Polgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyző
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INDOKOLÁS
a város idegenforgalmának fejlesztésérôl szóló
rendelethez
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreirôl szóló 1991. évi XX. tv. deklarálja, hogy a helyi önkormányzás
teszi lehetôvé a helyi közügyek intézését, megteremtve annak szervezeti, személyi és
anyagi feltételeit. A törvények célja az, hogy lehetôség szerint minél több alapvetô
közszolgáltatást helyi szinten szervezzenek, az önkormányzat minél több helyi érkedű
közügyet fogjon át, átfogó feladatkörében területi komplexitással járjon el.
Az idegenforgalom a törvényekben nem kap kellô hangsúlyt, illetôleg kötelezô
feladatként helyi szintekre nem telepített. Ugyanakkor a településfejlesztés, a
településrendezés, az idegenforgalomhoz kapcsolódó infrastruktúra működtetése és
fejlesztése (közművesítés, kommunális ellátás, egészségügyi ellátás, közlekedés, ...)
számos olyan elemet tartalmaz, melyek helyi szinten kötelezôen ellátandó feladatok.
A rendelet célja, hogy a fenti látszólagos ellentmondást feloldja, összhangot teremtsen,
így az önkormányzat az országos közfeladatokhoz kapcsolódva átfogó szemlélettel
helyben önfejlôdési folyamatokat indítson el, valamint a helyi sajátosságokhoz és
igények sokszínűségéhez igazodva Vác eddigi idegenforgalmi tevékenységét fokozza.
Ezzel a szemlélettel erôsíteni lehet az önkormányzat "gazda" szerepét, s ennél fogva
alkalmas a polgárközeli, hagyományôrzô és egyben nyitott közigazgatás
megjelenítésére, az érdekek közvetítésére és képviseletére az idegenforgalom terén.

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1994. október 10-én megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 1994.
október 10-én megtörtént.

dr.Kovács Tibor
jegyző

