
 
M Á S O L A T 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete  
a város idegenforgalmának fejlesztéséről 

 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. 
§ (1) 13. és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. §  
A rendelet célja 

 
 

(1) Vác gazdag történelmi múlttal, vonzó természeti környezettel, számos műemlékkel, 
látnivalóval és kulturális vonzerővel rendelkezik. Az idegenforgalom az összes gazdasági ágazat 
eredményeit felhasználva a kulturális és természeti értékek feltárásának és megismertetésének 
eszköze, rendkívül összetett, hatásaiban szerteágazó jelenség. Felismerve a turizmus térségben 
betöltött gazdaságélénkítő és életminőség javító szerepét, a benne rejlő lehetőségeket, Vác Város 
Önkormányzata fejleszteni kívánja természeti, környezeti adottságain, kulturális és egyházi 
hagyományain alapuló idegenforgalmát. Vác katolikus püspöki székhely, Pest megye ötödik 
legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa. Gazdag kulturális élete és közel ezer éves történelme 
miatt vonzó idegenforgalmi célpont. A rendelet célja az idegenforgalom fejlesztésének 
megvalósítása, feltételrendszerének kialakítása, és az abból eredő előnyök hasznosítása. 
 
(2) Vác Város Képviselő-testülete fejleszti a város idegenforgalmát és támogat minden erre 
irányuló polgári kezdeményezést. 
 
(3) Célja, hogy Vác kedvező adottságait és értékeit minél szélesebb körben megismerjék. A város 
történelmi és kulturális értékeit, hagyományait ápolja és őrzi, természeti- és épített környezetét 
megóvja.  
 
(4) Törekvése, hogy a város idegenforgalmi fogadóképességét, infrastruktúráját fejlessze és az 
idegenforgalomból eredő előnyöket hasznosítsa, az ágazat fejlesztésében részt vevő 
érdekcsoportok igényeit összehangolja.  
 
 

2. § 
Az idegenforgalom fejlődését elősegítő feladatok 

 
 
(1) Képviselő-testület a helyi idegenforgalmi feladatok ellátása során a 2011-ben alakult 
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezettel szorosan együttműködik.  
 
(2) A Képviselő-testület idegenforgalom fejlődésével összefüggő feladatai különösen: 
a) fejleszti és támogatja azon marketing tevékenységeket, melyek Vácot, mint az ezer éves 
történelmi múltú, Duna-parti várost mutatják be, 
b) a város működése és fejlesztése során az idegenforgalmat is elősegítő tevékenységek 
megvalósításának elsőbbséget biztosít, 
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c) a térség idegenforgalmának érdekében kezdeményezi és támogatja a város és a környező 
települések kölcsönös együttműködését, 
d) az idegenforgalom érdekében testvérvárosi- és külkapcsolatait fenntartja és erősíti. 
 
(3) A Képviselő-testület idegenforgalmi fejlődést elősegítő pályázatokkal összefüggő főbb 
feladatai: 
a) a város idegenforgalmi fejlődését elősegítő nemzetközi és hazai idegenforgalmi programokon 
és pályázatokon közvetlenül részt vesz, illetve más helyi pályázók részvételét támogatja, 
b) a város által meghirdetett pályázatok elbírálásánál az idegenforgalmi szempontokat kiemelten 
kezeli, 
c) a TDM szervezet turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázatait támogatja. 
 
(4) A Képviselő-testület az idegenforgalom helyi feladatainak összehangolására, városi szintű 
irányításának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a kihirdetéssel egyidejűleg biztosítja.  
 
(5) A Képviselő-testület az idegenforgalmat érintő döntések előkészítésekor az idegenforgalmi 
egyesülésnek és a turisztikai egyesületeknek véleményezési jogot biztosít. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
3.§ 

 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a 
jegyző gondoskodik. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Vác Város Önkormányzat a város 
idegenforgalmának fejlesztéséről szóló 35/1994/X.10./ sz. önkormányzati rendelete. 
 
Vác, 2016. február 18. 
 
 
 
 Fördős Attila s.k. Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
 polgármester jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2016. február 19-én megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

 
 

 
A turizmussal kapcsolatos feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok feladatai közt nevesíti, azonban jelenleg még nincs 
olyan törvény, amely átfogó jelleggel meghatározná az állami és a helyi szintű, idegenforgalommal 
kapcsolatos feladatokat. 
 
A helyi turizmus fejlesztésének megvalósítása, feltételrendszerének kialakítása, s az 
idegenforgalomból eredő előnyök hasznosítása körében az önkormányzati feladatok körét eddig a 
Vác Város Önkormányzat a város idegenforgalmának fejlesztéséről szóló 35/1994/X.10./ sz. 
rendelete tartalmazta. 

 
2011. április 28-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya helyi TDM 
szervezetté regisztrálta Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-t. A TDM rendszer célja a 
turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a 
látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való 
ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő 
ellátásának biztosítása. A TDM szervezet és - a többségi tulajdonú – Vác Város Önkormányzat 
között a turisztikai fejlesztések megalapozottságát a folyamatos szakmai összefogás garantálja. 
 
Ezen rendelet célja, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően az idegenforgalom fejlesztése feladatkörében is olyan helyi szintű jogi szabályozás 
legyen érvényben, amely nem tartalmaz elavult, szükségtelenné vált, tartalmilag kiüresedett 
rendelkezéseket. Így vált szükségessé az eddig hatályban lévő említett helyi rendelet felülvizsgálata 
és aktualizálása, illetve a jogalkotás jelenlegi szakmai követelményeinek való megfeleltetése. 
  
 


