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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi június hó 17. napján, hétfő 8 

óra 
30

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester     

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő   

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Berzi István     képviselő  

  Dr. Kernóczi Zsuzsanna   jegyző   

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes 

gyakorlására való kijelöléshez. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 
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Elfogadott napirendi pontok: 

 

1) Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes 

gyakorlására való kijelöléshez. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1) Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes 

gyakorlására való kijelöléshez. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság ideiglenes gyakorlására 

való kijelöléshez. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonproft Zrt.-tól kaptunk egy 

levelet, melyben arról tájékoztatnak, hogy 2013. július 16. napjától csak koncessziós 

szerződéssel lehet dohánytermékek kiskereskedelmét folytatni. A kiírt koncessziós pályázatra 

településünkről nem érkezett jelentkező, ezért az ilyen településeken az állam által 

feljogosított személy gyakorolhatja ezt a tevékenységet az új, eredményes pályázat alapján 

megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig. Ezen személy kiválasztásához kérik a 

Képviselő-testület javaslatát. A korábbi beszélgetéseink alapján az előterjesztésben szereplő 

Kiss Ferencné vállalkozót javaslom. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

Kiss Ferencné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét. 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss Ferencné képviselő bejelentése 

alapján megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében Kiss Ferencné 

képviselőt egyhangú döntéssel kizárja a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó 

jogosultság ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez történő javaslat döntéshozatalából. 

 
 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 72/2013.  (VI.17.) sz. határozata 

 

Tárgy: Javaslat a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó 

  jogosultság ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést és a következő döntést hozta:  



1./ Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság 

ideiglenes gyakorlására való kijelöléshez az alábbi személyt 

javasolja: 

Cégnév/egyéni vállalkozó neve: Kiss Ferencné 

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

2489942 

Székhely: 3780 Balajt, Fő út 21. 

Adószám: 45211515-2-25 

Képviseli: Kiss Ferencné 

Telefonszám: 06/30/246-2862 

E-mail cím: - 

 

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező adatlap aláírására és felkéri, hogy azt 

haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. részére.  

Határidő: 2013. június 20. 

Felelős:     polgármester 

 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

  távollétében: 

 

 

  Hornyákné Szilasi Melinda 

  aljegyző 

 

 


