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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. A leírtak és a csatolt irat alapján javaslom a határozat elfogadását. 
 
B u d a p e s t, 2007. december 6. 
 
 

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 I. kategóriába tartozó játékkaszinóban folyó szerencsejáték 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. 
 



XI 
Tisztelt Polgirmester Asszony/ljr! 

A koncesszibr61 sz616 1991. Cvi XVI. . . Cvi 
XXXIV. torvCny (Szjtv.) alapjan a Magyar Allam nevCben eljhrva a Magyar Koztarsasag 
pCnzugyminisztere nyilvanos koncesszids palyazatot kivhn kiirni Budapest - kivtve az V. kernlet - es 
Pest megye kozigazgatasi teruletCre I. kateg6rihba tartoz6 jatCkkaszin6ban foly6 szerencsejatkk 
szervezCsCre. 

rl 

A pilyizati kiirist a pknziigyminiszter legkksobb 2007. december 20-ig kivanja kijzzktenni. 

A ~Cnzugyrniniszter felkCrCse alapjan az hllami ad6hat6shg Palyazati IrodakCnt kozremiikodik a 
phly6zati kiirds elokCszitCsCben. 

A Ktv. 5. 5 (2) bekezdkse, illetve az Szjtv. 4. 6 (1) bekezdCse CrtelmCben a phlyizati kiirashoz az 
Crintett telepulCsi onkormanyzat kCpviselotestuletCnek egyetCrtCse sziiksCges. 

ThjCkoztatom, hogy: 
- a Ktv. Cs az Szjtv. hivatkozott elairhsai nem teszik lehetovi, hogy az onkormanyzat 

egyetCrtCset barmely feltCtelhez kosse, ezCrt az err61 sz616 dontCsnek egyirtelmiien annak 
megadasat vagy megtagadhsht kell tartalmaznia, biirmely feltktelhez kotott egyetCrtCst 
nemlegesnek kell tekintenunk; 

- jelenleg Pest megye kozigazgatasi teruletCn nem uzemel jhtCkkaszin6, Budapest V. 
keriiletknek kozigazgatasi teruletCn kCt jhtCkkaszin6 uzemel, mindketto 2000. januar 1-to1 
2009. december 31-ig rendelkezik koncesszids joggal a koncesszi6s idotartam legfeljebb 5 
Cwel torteno meghosszabbiths6nak 1ehetBsCgCvel; 

- az Szjtv. CrtelmCben I. kateg6riAba tartoz6 jatCkkaszin6 egysCgnek minosul az a jhtCkkaszin6, 
amelyben legalabb 100 db jhtCk Cslvagy kartyaasztal, valamint legalabb 1.000 db pCnznyero 
automata uzemel, valamint a koncesszi6 idotartama legfeljebb 20 Cv, amely idaszak legfeljebb 
egy alkalommal, a koncesszids idotartam felCvel meghosszabbithat6. 

Fentiek figyelembevCtelCve1 kCrem, hogy legkksobb 2007. december 15-ig sziveskedjCk taj Ckoztatni 
arrbl, hogy a kCpviselo testiilet dontCse CrtelmCben az onkormanyzat egyetCrt-e azzal, hogy a 
pknziigyminiszter ur a jatCkkaszin6k uzemeltetCsCre vonatkoz6 olyan tartalmu koncesszids palyazatot 
irjon ki, amelynek CrtelmCben az onkormdnyzat teruletkn jhtCkkaszin6 miikodhet. 

KCrem tovhbbh, hogy a kCpvisel8 testulet e targyban hozott dontCsCro1 sz616 hatarozatot is 
sziveskedjik rCszunkre megkuldeni. 

Valaszukat az APEH Kozponti Hivatalhnak SzerencsejSltCk Felugyeleti Foosztalya cimCre (105 1 
Budapest, Sas u. 23. vagy Pf. 43 1. 1372) vhrjuk. 

Budapest, 2007. november 22. 

~ i b i n ~ e r  MP 
PalyBzati Iroda vezetoje 
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