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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a játéktermek létesítésének és működésének egyes 

feltételeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Országgyűlés által a közelmúltban elfogadott, a szerencsejátékok 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CXLIV. törvény alapján a korábban kiadott játékterem-engedélyek, valamint a 
pénznyerő-automata üzemeltetésére jogosító engedélyek a törvény erejénél 
fogva hatályukat vesztették és ilyen engedélyeket a jövőben sem lehet kiadni. 
Önkormányzatunk eddig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a jogszabályi 
keretek között minél nagyobb mértékben korlátozza Újpesten a játéktermek 
elterjedését. Tekintettel arra, hogy e tárgyban törvényi tiltás született, Újpesten 
minden játékteremnek be kellett szüntetnie a tevékenységét. A 
törvénymódosításra tekintettel Önkormányzatunknak ma már nincs 
felhatalmazása a játékgépekkel kapcsolatban rendelet-alkotásra, így a korábbi 
rendeletünket hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. október 12. 
 
     
         Wintermantel Zsolt 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a játéktermek létesítésének és működésének 
egyes feltételeiről szóló – többször módosított - 23/1995. (X.06.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló – 

többször módosított - 23/1995. (X.06.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a játéktermek 
létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló – többször módosított - 
23/1995. (X.06.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 
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polgármester 

  

 

 


