
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 25-én megtartott 

soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Kecskés Mihályné képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

                       Virágné Lukács Gabriella képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

 

                        Dr. Hajdú László jegyző 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

jelen van, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Keresztes Péter Pál  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a képviselőtestület rendkívüli ülésének 

összehívása. Két napirendet tárgyalnák, mely a következő: 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés a játékgépek működése helyi rendelettel történő korlátozására 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és 

játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a játékgépek működése helyi rendelettel történő korlátozására 

 

Boldog István polgármester: szükségessé vált a pénznyerő játékgépek működtetésének 

szabályozása a községben. Úgy gondolom, hogy a rendelet megalkotásával védi az 

önkormányzat a családokat és gyermekek érdekeit. Rengeteg ember bedobálja ezekbe a 

gépekbe a pénzét, illetve a kifizetett segélyt. A közbiztonság miatt is szükséges ezeknek a 

gépeknek a betiltása, hiszen rengeteg idegen embert vonzanak a településre, amelyből már 

adódtak gondok. 

 

Dr. Hajdú László jegyző: Tisztelt Képviselőtestület, mielőtt megkezdenék a rendelet-tervezet 

tárgyalását kérem, hogy döntésüket miszerint a testület játéktermek létesítésének és 

játékgépek üzemeltetésének feltételeit és korlátozását rendeleti úton kívánja szabályozni, 

valamint a tervezett rendelet 1. § (1) pontjáról szóló döntést a javaslat szerint foglalja 

határozatba.  



 

A jogalkotással kapcsolatos aggályaimat a Polgármester Úr előterjesztésében összefoglalta, 

ezek ismeretében teszek javaslatot a határozati javaslatban foglaltak megvitatására és 

elfogadására.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

4/2011.(II.25.) határozat 

 

Kétpó község közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek 

üzemeltetésének feltételeiről és annak jogszabályi korlátozásairól 

 

Kétpó község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Hajdú László szóbeli 

előterjesztésére határozott.  

 

1. Kétpó Község területén a játéktermek és játékgépek üzemeltetésének tilalmát rendeleti 

úton kívánja szabályozni.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges rendelet-tervezetet végső formáját soron kívül 

készítse el. 

 

3. A rendelet-tervezet 1.§ (1) pontjába a „Kétpó község közigazgatási határain belül a 

mindenkori településszerkezeti terv és helyi építési szabályzatról szóló rendelet 

alapján a hatályos Vt jelölésű településközponti vegyes terület kivételével – tilos 

játéktermet létesíteni és pénznyerő automatát üzemeltetni – szövegrész kerüljön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                  3./ Boldog István polgármester helyben 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés az önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek 

üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő testületének 

4/2011. (II.25.) rendelete 

 

 

az Önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek 

üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról  

 



Kétpó község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 

44/A. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a játéktermek létesítésének a játékgépek 

üzemeltetésének helyi feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

(1) Kétpó község közigazgatási határain belül a mindenkori településszerkezeti terv és 

helyi építési szabályzatról szóló rendelet alapján a hatályos Vt jelölésű 

településközponti vegyes terület kivételével – tilos játéktermet létesíteni és pénznyerő 

automatát üzemeltetni. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésekor Kétpó községben a jelzett területen kívül játékterem és 

pénznyerő játékgép tovább nem üzemeltethető.  

 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet előírásait az Önkormányzat 

Jegyzőjéhez a rendelet kihirdetése előtt benyújtott, de még el nem bírált 

273/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (3) bekezdés a.) pontja szerinti – előzetes 

szakhatósági állásfoglalása iránti  kérelmekre is alkalmazni kell.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Boldog István sk.     Dr. Hajdú László sk. 

polgármester           jegyző  
  

Boldog István polgármester Úr kérésére Dr. Hajdú László jegyző a rendeletet helyben 

kihirdette és intézkedett annak kifüggesztésére, - és  a jegyzőkönyvvezető a rendeletet az 

önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezte.  

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselőket az utazás kiállításról, melyre 

szórólapot, kétpói pálinkát, lekvárt és mézet viszünk.  A jövő héten egy nagyvállalkozással 

fogunk tárgyalni az adóparadicsom keretein belül, többet nem kívánok elárulni, remélem 

sikerül megegyeznünk. A Kossuth úti pályázatunk elszámolása megtörtént, minden rendben 

van. A Szala és a Falunap szervezése folyik, a Szala szervezését át kívánjuk adni, annak aki 

az előzőeket is szervezte.  

 

Több kérdés, észrevétel nem merült fel, így Boldog István polgármester megköszönte a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester                jegyző 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /      / Virágné Lukács Gabriella / 

       Képviselő        képviselő 


