
/%,.
W# VESZPRCMI TORV€NYSZEK

ELNOKE

8200, Veszprdm, V6r u, 19.

82I0. Pf.:1029
t. 06 88 577- 510 f. 06 88 577 - 509

e, bi ra sag _veszp rem@veszpremit,birosag.hu

ww\,!. veszpre m i torveil ysze k, h u

A Veszpr6rni Tiirvr6nysz{.k el,niik6nek 2015,81,II.8.36 szimri szabillyzata a bir6-
s6gi vend6gszoba hasznilat:i16l

1.$ A szabfilyzat a Veszprdmi Torv6nyszdk (8200 Veszprdm, V6r u. 19.) epiileteben l6vo
vendegszob a haszntilat6ra rcrj ed ki.

2. $ A venddgszoba igdnybevdteldt, (a n6v, cirn 6s telefonos eldrhetos6g megad6sdval), eloze-
tesen kell jelezni. A foglal6st a birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu e-mail cimre kell
megktildeni.
3. $ Fenti adatokon felUl a szobdt igdnyl6k kotelesek a vend6gszob6ban elhelyezett adatlapot
(1. sz6mir melldktet) az idegenfbrgalmi ado befizetdsenek teljesitdse e6lj6b6l kitolteni.

4. $ A vendegszobddrt alapdijat, valamint a helyi Onkorm6nyzati rendelettel meg6llapitott
idegenforgalmi dijat kell fizetni.

a) A Veszprdmi Torvdnysz6k dpiiletdben ldvo vend6gszoba haszndlatilert a venddg,

2.58A,- Ft + 400,- Ft helyi adolfolej, tdrit6si dijat kdteles fizetni.

b) A tdritdsi dij befizetdse, a sztnnla ki6llitdsdt kiivet6en, kdszpdnz-ftutal6si rnegbizds
(,,sarga csekk"), vagy banki 6tutal6ssal a Veszprdmi Tdrvdnyszdk i0048005-01483192
szarnii els z6mo I 6s i szdmlfij aru kel I telj es iteni.

5. $ Amennyiben a venddgszoba igdnybevdtele igazsdgszolgdltatdsi drdekbol tortdnik, figy azt

a szaba foglal6s6val egyidejiileg jelezni ds igazolni kell. Ebben az esetben az igdnylo mente-

stil a' dijfizetds alol,

6. $ A venddgszoba tdritdsi dijAt ridiildsi csekkel, illetve SZEP kdrtydval fizetni nem lehet.

7.$ A szobdk hasznfiathval kapcsolatos tdj6kortaftt (2. sz6mu mell6kiet) a venddgszob6kban

kell elhelyezni az idegenforgalmi ad6r6l sz6l6 Veszprdm Megyei Jogir V6ros Onkorm6nyzat
kozgytil6s6nek 4312011 . (XIL 16.) dnkormdnyzatt rendeletdvel egytitt.

8. $ A venddgszoba nem rendeltet6sszeni haszndlata miatt bekovetkezett kdrert a vendegszo-

bdt foglalo szemdly a polg6ri jog szabdlyai szerinti felel6ssdggel tartozik.

Veszprdm, 2015. szeptember 30.
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l. sz6mir melldklet

A veszprdmi riirv6nysz6k 6piilet6ben l6vd venddgszoba foglalis{hoz

veszprem Megyei Jogri v6ros onkorrnbnyzat Ktizgytildsenek 43/2011. (xII. 16.) onkor-mdnyzati renclelete I' ss-u ertelmdben ad6kotelezettsi'g terheli azt a magirrszemelyt, aki nem6lland6 lakosk6nt az dnkotm tttyzatilletdkessdgi terrile,ien legakibb I venddgdj szakirteltcilt.

A 2. $ drtelm6ben az ad,o mdrt6ke: szemdlyenkdnt ds venddgdjszakdnkdnt 400,_ Ft.

A veszprdmi Tdrvdnyszdknek nyilvdntart6st kell vezetni a helyiacl6-fizet6si kdtelezettsdg
teljesitdse drdekdben es az ad'62<5nak bizonylatot kell kiriliitani. A nyilvantartiisnak az aLabbiadatokat kell tartahnazni :

A sz6lidshelyet igdnybevev6 neve:
Lakcime:

Szriletdsi helye 6s ide.je:

Utleveldnek vagy szemdlyi igazolv6nydnak sz6ma..
Megdrkezdsdnek ds tdvoz6s6nak ideje:
A szdll6shelyen eltoltott vend6g6jszakdk sz6rna:
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2. szitmu melldklet

A venddgszoba haszndlatrival kapcsolatos tfjdkoztatfs

A Veszprdmi T6rvdnyszdk dptileteben24 6r6s porlasz,olgitlat biztositott, az dpiiletbe val6 ki-,
ds bej6r6s a fdbejfraton keresztiil roftdnik.

Munkanapokon az dptiletet 19.30 6rakor zfujdk, mig vasdrnap es umepnapokon az eptilet
foiyarnatos an zixvavan. A kapundl idvo csengovel jelezhetik a bejdveteli szdncldkot.

A bir6s6gi dptilet mozgdserzdkelovel 6s riaszt6 rendszerrel van felszereh,e, igy a tdves riasztd,s

elkertildse drdekdben a szob6b6i val6 tdvozdis elon a portaszolgflatot kell hivni az 500-as,
illetve 50i-es melldken (577-500,577-501) vagy a 06120-318-6493-as portaszolgdlati mobil-
szdrnon.


