
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

9/2010. (V. 31.)  
önkormányzati rendelete  

A játéktermek létesítésének és m ködésének

 

feltételeir l

    

Arló Nagyközség Önkormányzatának képvisel -testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatalról 
szóló, többször módosított 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (3) 
bekezdés a) pontjában, és (4) bekezdés a) pontjában, illetve a 
szerencsejáték szervezésér l szóló, többször módosított 1991. évi XXXIV. 
törvény 2. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a 
játéktermek létesítésének és m ködésének feltételeir l, a következ 
rendeletet alkotja:   

1. §  

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén 
m köd , és

 

itt létesítend kaszinókra, I-es, II-es kategóriájú játéktermekre 
(a továbbiakban: játékterem).   

2. §  

A rendelet hatályba lépését követ en 

 

tekintettel arra, hogy a folytatni 
kívánt tevékenység sérti a jó érzést, a közbiztonságot, a közszemérmet, 
vagy a gyermek és ifjúságpolitikai érdekeket 

 

nem létesíthet játékterem, 
és nem adható ki támogató szakhatósági vélemény a település 
közigazgatási területére, függetlenül attól, hogy az adott helyen a rendelet 
hatályba lépése el tt játékterem már m ködött.

   

3. §  

E rendelet a bels piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament

 

és a 
Tanács 2006/123/EK. irányelvnek megfelel szabályozást tartalmaz.
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4. §  

(1) Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésekor már m köd játékterem mindaddig 
m ködhet,

 
amíg a m ködési engedély adataiban változás nem 

történik.   

(3) A rendeletet a folyamatban lév eljárásokban is alkalmazni kell.

    

Zsigray Árpád sk.                                              Klisóczkiné Papp Andrea sk. 
polgármester                                                                                         jegyz

    

Záradék:  
A rendelet kihirdetésre került 2010. május 31-én.   

A kiadmány hiteléül:   

Solymosi Katalin 
f tanácsos
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ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
10/2010. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelete  

A játéktermek létesítésének és m ködésének

 

feltételeir l szóló 9/2010. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról    

Arló Nagyközség Önkormányzatának képvisel -testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatalról 
szóló, többször módosított 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (3) 
bekezdés a) pontjában, és (4) bekezdés a) pontjában, illetve a 
szerencsejáték szervezésér l szóló, többször módosított 1991. évi XXXIV. 
törvény 2. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a 
játéktermek létesítésének és m ködésének feltételeir l, a következ ket 
rendeli el:  

5. §  

A játéktermek létesítésének és m ködésének

 

feltételeir l szóló 9/2010. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következ rendelkezés lép:

  

2. § A rendelet hatályba lépését követ en 

 

tekintettel arra, hogy a 
folytatni kívánt tevékenység sérti a jó érzést, a közbiztonságot, a 
közszemérmet, vagy a gyermek és ifjúságpolitikai érdekeket 

 

nem 
létesíthet játékterem, és nem adható ki támogató szakhatósági 
vélemény a rendelet 1. mellékletében feltüntetett utakra, utcákra, 
terekre és telepekre, függetlenül attól, hogy az adott helyen a 
rendelet hatályba lépése el tt játékterem már m ködött.

  

6. §  

A rendelet 2010. június 29-én lép hatályba és 2010. június 30-án hatályát 
veszti.  

Zsigray Áprád sk.                                              Klisóczkiné Papp Andrea sk. 
polgármester                                                                                         jegyz
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Záradék:  
A rendelet kihirdetésre került 2010. június 28-án.   

A kiadmány hiteléül:  

Solymosi Katalin 
f tanácsos    

1. melléklet a 10/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 9/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

    

Arló nagyközség közigazgatási területén  
nem létesíthet játékterem, és nem adható ki támogató szakhatósági 

vélemény a felsorolt közterületeken     

1) Ady Endre út 
2) Akácos utca 
3) Arany János út 
4) Bányász utca 
5) Benéte út 
6) Brassói út 
7) Csikány Miklós tér 
8) Dózsa György út 
9) Fácános utca 
10) Feny utca

 

11) Gagarin út 
12) Gombás utca 
13) Halász utca 
14) Hunyadi János út 
15) Jókai Mór út 
16) Kassai út 
17) Kohász utca 
18) Lejt utca

 

19) Mátyás király út 
20) Pet fi telep
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21) Pozsonyi út 
22) Rákóczi út 
23) Ságvári tér 
24) Suvadás utca 
25) Táncsics telep 
26) Vasút út 
27) Várhegy utca 
28) Virágos utca 
29) Zombori út 
30) Zrínyi út        


