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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Javaslat a játéktermek létesítésének és működésének 

egyes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Képviselő-testület 1995-ben rendeletet alkotott a játéktermek 
létesítésének és működésének egyes feltételeiről, amely azóta több 
alkalommal is módosításra került. Az időközben bekövetkezett jogszabályi 
változások és a rendelet alkalmazása során az elmúlt években szerzett 
tapasztalatok indokolttá teszik a szabályozás felülvizsgálatát. Ennek során 
figyelembe vettük a Képviselő-testület 2011. február 25-ei ülésén 
elhangzottakat, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek 
védelmére. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
 
 
Ú j p e s t, 2011. március 8. 
 
 
 
     
       Wintermantel Zsolt sk. 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a játéktermek létesítésének és 
működésének egyes feltételeiről szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja a …./2011. (……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
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a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről  

 
(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 Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. §  
 

E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
közigazgatási területén pénznyerő automatát működtető játéktermekre és 
vendéglátó-ipari üzletekre (a továbbiakban együtt: játékterem), illetve 
azok létesítésére  terjed ki. 
 

2. §  
 

 (1) Nem létesíthető játékterem: 
a) a Szent István téren (a piac teljes területét is ide értve), illetve a 

Szent István teret határoló épületekben, 
b) az Újpest Városkapu és az Újpest Központ metróállomás egész 

területén, 
c) az Újpest Központ aluljáróban. 

 (2) Ifjúsági-, gyermek-, oktatási-, nevelési-, egyházi- és 
egészségügyi  intézmény, ifjúsági klub, valamint sportcélú létesítmény 
területén, továbbá ezek 200 méteres körzetében nem létesíthető és nem 
működhet játékterem. 

(3) Társasházban vagy szövetkezeti házban lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben csak akkor létesíthető játékterem, ha annak 
működéséhez a társasházközösség, illetve a lakásszövetkezet  az alapító 
okiratában (alapszabályában) meghatározott módon előzetesen 
hozzájárult. 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában egészségügyi intézmény 
valamennyi 
   a) orvosi rendelő,  
   b) járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 

intézmény. 
 
 



3. § 
 

Játékterem csak úgy működtethető, hogy az a lakosság nyugalmát ne 
zavarja. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló – 
többször módosított - 23/1995. (X.06.) számú önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
 


