
 
Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (VI.14.) ökt. 

 
 

r e n d e l e t e 
 

a pénznyerő és játékautomaták üzemeltetésének helyi szabályozásáról. 

 
 
A képviselő-testület működése során törekszik arra, hogy a településen a közrend és 
közbiztonság stabil legyen, az ifjúság erkölcsi nevelése úgy intézményi, mint községi szinten 
biztosítottá váljon, a települési lakóövezetek nyugalmát ne zavarják fokozott zaj- és egyéb 
környezetterhelő hatások, a szociális ellátásokra szánt támogatások az érintett családok 
életkörülményeinek javítását szolgálják. 
 
Ezen elsődleges célt tekintve, az érvényben lévő jogszabályi rendelkezések tiszteletben 
tartása mellett a képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A törvény hatálya kiterjed Szentkirály község közigazgatási területére. 
 

2. § 
 

(1) Játékterem létesíthető, pénznyerő és játékautomata üzemeltethető az alább fel- 
      sorolt útvonalak (közterületek) mentén: 
 
  Ifjúság útja páros oldalának teljes szakasza; 
  Kossuth Lajos utca páratlan oldalának a 4622. jelű közútig1 terjedő 
  szakasza. 
 
(2) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyhá- 
      zi, illetőleg egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében II. kategóriába tar- 
      tozó játékterem nem működhet. 
 
(3) Az (1) bekezdésben körülhatárolt területen kívül játékterem nem létesíthető, 
      pénznyerő és játékautomata nem üzemeltethető. 
 

3. § 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondosko- 
      dik. 
 
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok a követ- 
      kezők: 
 
      1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről. 
 
      25/1991. (X.16.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, le- 
      bonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. 
 
      4/1997. (I.22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi te- 
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 13/2007.(XI.14.) ökt. rend. szerinti mód. 
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      vékenység folytatásának feltételeiről. 
 
      18/1995. (VII.21.) PM-IKP együttes rendelet a II. kategóriájú játékterem üzemel- 
       tetésére alkalmas vendéglátóipari üzletekről. 
 
(3) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A korábban 
      kiadott működési engedélyekre az e rendeletben foglaltak nem vonatkoznak. 
 
 
 
Szentkirály, 2001. június 14. 
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