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 Szentes Város Önkormányzata 
 Képviselõ testülete 
 
  S z e n t e s 
 
 
 
 Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
 
 A koncesszióról szóló, többször módosított 1991. évi XVI. törvény és a szerencsejáték 
szervezésérõl szóló, többször módosított 1991. évi XXXIV. törvény alapján a 
pénzügyminiszter úr nyilvános pályázat kiírását tervezi lóversenyfogadás és bukmékeri 
fogadás szervezésére. A Pénzügyminisztérium megbízása alapján a Szerencsejáték 
Felügyelet, illetve annak jogutódjaként az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 
közremûködik a pályázati kiírás elõkészítõ munkáiban. 
 A fent hivatkozott jogszabályok szerint a koncessziós pályázat kiírásához az érintett 
települési önkormányzat képviselõ-testületének egyetértése is szükséges. 
 A Szerencsejáték Felügyelet megkereste Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-
testületét, hogy szíveskedjen arról dönteni: Egyetért-e azzal, hogy a pénzügyminiszter 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú 
pályázatot írjon ki, amelynek keretében az önkormányzat területén fogadóiroda 
kialakítására lehetõség nyílna. 
 
 A szerencsejáték szervezése állami monopólium, amely nem része a piaci szférának. A 
monopólium gyakorlása nem egynemû. Bizonyos tevékenységi fajtákat csak állami szervek 
végezhetnek (pl.: számsorsjáték), míg más tevékenységi fajtákat (pl.: a lóversenyfogadás és a 
bukmékeri rendszerû fogadás) engedély vagy koncessziós szerzõdés alapján bárki más, aki 
megfelel a törvényi elõírásoknak. A koncessziós törvény, illetve az ezen alapuló szerzõdés 
határozza meg, hogy az állam a csak általa birtokolható javak, vagy tevékenységek 
hasznosítását milyen feltételekkel engedi át más személynek. 
 
 Kérem, szíveskedjenek arról dönteni, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a 
lóversenyfogadás és bukméker rendszerû fogadás szervezésére olyan koncessziós pályázatot 
írjanak ki, amelynek keretében az önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására nyílna 
lehetõség. 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 

A változat 
 Szentes Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter 
lóversenyfogadás és bukméker rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú 
koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek keretében Szentes Város Önkormányzatának 
területén fogadóiroda kialakítására lehetõség nyílna. 
 
B. változat 
 Szentes Város Önkormányzata nem ért egyet azzal, hogy a pénzügyminiszter 
lóversenyfogadás és bukméker rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú 
koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek keretében Szentes Város Önkormányzatának 
területén fogadóiroda kialakítására lehetõség nyílna. 
 
Határidõ: 2007. január 31. 
Felelõs: Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera  aljegyzõ 
 
A határozatról értesítést kap: 

1. Szentes Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda és általa 
2. Szentes Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya 

 
 
Szentes, 2007. január 10. 
 
 
 
       Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 


