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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szerencsejáték Felügyelet vezetője a mellékelt megkereséssel élt önkormányzatunk felé, 
melyben az önkormányzat közigazgatási területén működő fogadóiroda kialakításával 
kapcsolatos pályázat kiírásához kéri a Képviselő-testület támogatását. 
 
A kérés „a koncesszióról” szóló 1991. évi XVI. tv. 5. § (2) bekezdése előírásaival 
megegyezik. (2. sz. melléklet). A leírtak és a csatolt iratok alapján javaslom a határozat 
elfogadását. 
 
 
 

T ó t h   Mihály 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1991. évi XVI. tv. 5. § 
(2) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy közigazgatási területén - a Pénzügyminisztérium 
megbízása alapján - a Szerencsejáték Felügyelet fogadóiroda kialakítására vonatkozó 
pályázatot írjon ki lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 
 
 
Határidő:   azonnal 
 
Felelős:   Tóth Mihály 
    Polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor 
    Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 





1991. évi XVI. törvény 

a koncesszióról 

5. § (1) Az állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére a tevékenység 
tárgya szerint illetékes ágazati miniszter jogosult. 

(2) Abban az esetben, ha a pályázati kiírás olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére 
irányul, mely az önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van, a pályázat 
kiírásához az érintett önkormányzat egyetértése szükséges. Ha a pályázat kiírása az önkormányzatot egyébként 
megillető jogok gyakorlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti, a pályázati kiírás közzététele előtt az érdekelt 
önkormányzat véleményét ki kell kérni. 

6. § Az önkormányzat nevében a pályázat kiírására és annak elbírálására a képviselőtestület jogosult. E hatáskörét 
nem ruházhatja át. A koncessziós szerződés aláírására az önkormányzat nevében a polgármester jogosult. 
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