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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a szerencsejáték tevékenység folytatásának helyi szabályairól
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Józsefváros közigazgatási területén folytatandó szerencsejáték-szervező tevékenységhez
nem adható hozzájárulás, ha
a) azt piacon, vásárcsarnokban, vasúti pályaudvaron, üzemanyagtöltő-állomáson, vagy
ezek 500 méteres körzetén belül kívánják gyakorolni,
b) a folytatni kívánt tevékenység sértené a jóérzést, a közbiztonságot, a közszemérmet,
gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdeket.
2. § Játékkaszinó és kártyaterem nem létesíthető az alábbi főutakon, közutakon, valamint ezek
500 méteres körzetében:
- József körút

- Orczy út

- Hungária körút

- Baross utca

- Fiumei út

- Könyves Kálmán körút

- Rákóczi út

- Kerepesi út

- Verseny utca

- Múzeum körút

- Üllői út

- Elnök utca

- Kőbányai út

- Diószegi Sámuel utca

- Vajda Péter utca

- Népszínház utca
- Asztalos Sándor utca
3. § (1) Ez a rendelet 2015. december 15-én 12.00 órakor lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a játéktermek létesítésének helyi szabályairól
szóló 23/2010. (V.21.) önkormányzati rendelet.
Budapest, 2015. december 15.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A jogalkotó szándéka Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros területén az olyan
tevékenységek folytatási feltételeinek – a helyi életviszonyok miatti - szigorítása melyek a
közrendre, közbiztonságra negatív hatást gyakorolhatnak.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Elvi éllel mondja ki a szerencsejáték-szervező tevékenységhez történő hozzájárulás feltételeit,
külön is megjelenítve azokat a felsorolt létesítményeket, amelyek területére (illetve
meghatározott körzetükre) a tevékenység gyakorlásához szükséges hozzájárulás nem adható
meg.
2. §-hoz
Azokat a helyi főutakat és közutakat sorolja fel tételesen, amelyek mentén, illetve
meghatározott körzetükben játékkaszinó és kártyaterem nem létesíthető.

