Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. június 14-én 13,00 órakor tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán,
Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontra:
1./ Javaslat dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes folytatására feljogosítható
személyekre
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Javaslat dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes folytatására
feljogosítható személyekre
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A megkeresés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kereste meg
önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy tegyünk javaslatot a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység ideiglenes végzésével megbízható személyekre. Kistolmácson a
koncessziót első körben senki nem nyerte el, ezért van lehetőség a dohánytermék ideiglenes
értékesítésére megbízást kapni. Településünkön jelenleg három kiskereskedelmi egységben
lehet cigarettát kapni. Németh Józsefné nyilatkozott arról, hogy nem kíván július 1-je után
dohányárut forgalmazni. Mihálicz Lajosné és jómagam azonban szeretnénk dohányterméket
árulni. A témában érintett vagyok, ezért érintettségemet bejelentem, a szavazásnál tartózkodni
fogok. A napirendi pont tárgyalásának vezetését is átadom Tóth László alpolgármester úrnak.
Mihálicz Lajos képviselő: A feleségem neve is elhangzott, ő is szeretne dohányárut
forgalmazni. Személyes érintettségemet én is bejelentem, a szavazásnál tartózkodni fogok.
Tóth László alpolgármester: Véleményünk szerint semmi nem zárja ki azt, hogy a képviselőtestület több személyt is javasoljon a tevékenység ideiglenes végzésével megbízni. Javaslom,
hogy képviselő-testületünk Birkás Zoltán és Mihálicz Lajosné egyéni vállalkozókat javasolja
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek ideiglenesen a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység folytatásával megbízni Kistolmács településen. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
18/2013. (VI. 14.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács község közigazgatási területén 2013. júniusában három dohánytermék
értékesítésével is foglalkozó kiskereskedelmi üzlet található, amelyeket helyi lakos
egyéni vállalkozók üzemeltetnek. Kistolmács Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a három egyéni vállalkozó közül két egyéni vállalkozót javasol
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek ideiglenesen a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység folytatásával megbízni Kistolmács településen,
mivel a harmadik egyéni vállalkozó nyilatkozata alapján dohánytermék
értékesítési tevékenységet 2013. július 1-től nem kíván folytatni.
A Képviselő-testület javaslatai a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok
ideiglenes gyakorlására feljogosított személyek kiválasztásához a következők:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek, hogy Kistolmács
településen a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
10. § (1) bekezdése alapján a településen gyakorolható, de az eddigi
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert dohánytermékkiskereskedelmi jogosultságok gyakorlására ideiglenesen Birkás Zoltán
8868 Kistolmács, Petőfi u. 43. szám alatti egyéni vállalkozót jogosítsa fel.
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-nek, hogy Kistolmács
településen a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
10. § (1) bekezdése alapján a településen gyakorolható, de az eddigi
koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert dohánytermékkiskereskedelmi jogosultságok gyakorlására ideiglenesen Mihálicz
Lajosné 8868 Kistolmács, Fő u. 5. szám alatti egyéni vállalkozót jogosítsa
fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javaslatnak a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2013. június 20.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 13,20 órakor
bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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