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Kivonat
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2017.(X.20.) számú
határozata
dohánytermék kiskereskedő kijelölésére szóló javaslatról
Önkormányzati Képviselő-testület:
1. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresése alapján javaslatát a
kijelölés tárgyában, általa közzé tett felhívásra történő jelentkezést követően kívánja
végrehajtani és azt követően kijelölési javaslatként felterjeszteni.
2. A melléklet szerinti felhívás tartamát elfogadja és a jelentkezési ( beérkezési) határidőt
2017. október 25. 12.00 órában határozza meg.
3. Felhatalmazza a Polgármestert 2.) pontban meghatározott felhívás közzétételére a
helyben szokásos módon, illetve a www.demecser.hu internetes oldalon és a határidő
lejártát követően a beérkező javaslatok tárgyában, azok képviselő-testület elé történő
előterjesztésre

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Melléklet a 104/2017.(X.20.) határozathoz

FELHÍVÁS
dohánytermék kiskereskedő kijelölésére szóló javaslathoz történő jelentkezésre
Tisztelt Érdeklődők!
Demecser Város Önkormányzata, a dohánytermékkel való ellátás Demecser településen
történő zavartalan biztosításának érdekében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról
és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Fdvtv.) alapján a dohánytermékkel ellátatlan településünkön dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultság gyakorlására személyek kijelöléséhez javaslatának megtételéhez jelentkezőket
vár, akik egyéni vállalkozók vagy olyan gazdasági társaság lehetnek, amelynek legalább egy
természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért.
Jelentkezni Demecseri Polgármesteri Hivatal A épületében ( 4516. Demecser, Kétezer-egy tér
1.) 2017. október 25, nap 12.00 óráig beérkezően lehet, az iktatójában leadott jelentkezési
lappal lehet, amelynek kötelező tartalmi elemei:
-

-

Cég név/ egyéni vállalkozó neve:
Cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:
Székhely, adószám, képviselő neve, telefonszáma, email cím,
Olyan ingatlan megnevezését annak használati jogának igazolása mellett, amelyben
biztosítani tudja a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohánybolt árusítási feltételeit.
(A jelentkező, kiskereskedő nem kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő
dohányboltban, hanem attól eltérő üzlethelyiségben is folytathat azzal a kikötéssel,
hogy az ilyen üzletben a dohánytermékek értékesítését kizárólag elkülönített helyen,
azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén belül tudja folytatni. Az elkülönített
hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől
legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen
paravánnal, vagy függönnyel leválasztva elkülönül)
Kelt, és aláírás.

A képviselő-testület zárt ülésen dönt a beérkező jelentkezések közül a kijelölésre javasolt
személyekről, gazdasági társaságokról.
Demecser, 2017. október 19.
Demecser Város Önkormányzata

