Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
SZABÁLYZAT
A „Révfülöp” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól
(módosítással egységes szerkezetben)
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalomból származó
önkormányzati bevételek növelése érdekében a „Révfülöp” Kártya (továbbiakban:
vendégkártya) igénylésének, felhasználásának szabályait az alábbiakban határozza meg:
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat térítésmentesen vendégkártyát biztosít az
idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett vendégek, természetes személyek részére.
2.1 Vendégkártyát igényelhet Révfülöp közigazgatási
területén működő magán- és
kereskedelmi szálláshelyeket üzemeltető magánszemély, egyéni és társas vállalkozás,
valamint az
ingatlan ingyenes üdülés céljára történő átadása esetén a tulajdonos vagy
ingatlannal rendelkezni jogosult (a továbbiakban: szállásadó).
3.2 A vendégkártya birtokosa jogosult az Önkormányzat területén működő strandokat - napi
egyszeres belépéssel - 50 %-os (felnőtt) belépődíj kedvezménnyel igénybe venni, a
Millenniumi Kilátó, a Honismereti Gyűjtemény, a Tóparti Galéria és a Pincekiállítás
ingyenes látogatására, továbbá a megjelölt elfogadó vendéglátó helyeken kedvezményes
szolgáltatások - napi egy esetben történő - igénybevételére.
4. A vendégkártyát a szállásadó igényelheti a Tourinform Irodában – annak nyitvatartási ideje
alatt.
5. A vendégkártya kiadásakor a kiállító helyen nyilvántartását kell vezetni, melybe az alábbi
adatokat kell egyidejűleg bevezetni:
a.) szállásadó nevét, a szálláshely címét,
b.) szállásadó nyilvántartási számát, (ha van),
c.) a kiadott kártya sorszámát,
d.) a kártya átvételének igazolását,
e.) a kártya visszaadásának igazolását.
6. A vendég kedvezményes szolgáltatásokra az első vendégnaptól a távozás előtti napig
jogosult. A távozás előtti nap 24.00 óráig a vendég köteles visszaadni a vendégkártyát a
szállásadónak. A vendég távozása napján már nem jogosult a vendégkártya alapján biztosított
kedvezményes szolgáltatások igénybevételére.
7. A strandszolgáltatás esetén - a pénztáros részére biztosított kártyaleolvasó alkalmazásával,
míg egyéb elfogadó helyen a kártya felmutatásával lehet a szolgáltatást igénybe venni.
8. A vendégkártya az Önkormányzat tulajdona. Egy kártyát egy személy használhat, a kártya
másra át nem ruházható.
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Hatályos: 2009. június 1-től
Hatályos: 2010. május 1-től

9. A kártya elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul jelenteni kell a vendégkártyát
kiállító szervezetnek, amely a kártyát érvényteleníti és az erről szóló közleményt megküldi a
vendégkártyát elfogadó vállalkozásoknak.
10. A Polgármesteri Hivatal arra feljogosított köztisztviselője jogosult a vendégkártyák
kiadásának, nyilvántartásának, használatának szabályszerűségét, vendégkönyvvel történő
összevetését ellenőrizni és visszaélés gyanúja vagy egyéb kötelezettség elmulasztása esetén
intézkedést kezdeményezni.
11. Jelen szabályzat 2008. július 1-én lép hatályba.
Révfülöp, 2008. május 26.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző

Záradék:
A Szabályzatot a Képviselő-testület 2008. május 26-i ülésén a 47/2008. (V.26.) számú
határozatával elfogadta.
A 2009. június 1-től hatályos 2. pont módosítását 2009. május 25-i ülésén az
59/2009. (V.25.) számú határozatával, a 2010. május 1-től hatályos 3. pont módosítását a
2010. április 26-i ülésén a 36/2010. (IV.26.) számú határozatával fogadta el.
Hamarné Szöllősy Emília

