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2. számú előterjesztés 
Felsőlajos Község Polgármestere részére 

2021. április 23. 
 
Tárgy: Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 
 
Ikt. sz.: LMKOHFL/634-2/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik. 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre.  
 
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 2021. április  19. napján javaslattételi kérelemmel kereste meg 
Önkormányzatunkat, amely kérelem az előterjesztés melléklete. 
 A kérelemben leírják, hogy dohánytermék-kiskereskedelem Magyarországon kizárólagosan a 
Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, amelynek gyakorlását az állam egy adott településen a 
tevékenység ellátására kiírt nyilvános pályázat nyertesével megkötött szerződéssel meghatározott időre 
átengedheti. 

Jelenleg Felsőlajoson a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása koncessziós 
szerződéssel nem biztosított. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján „Ha a nyilvános pályázat 
eredménytelen, vagy bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott 
településen megszűnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó 
jogosultságot az állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított 
személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés 
aláírását követő 90. nap elteltéig.” 
 Az ND Nonprofit Zrt. kéri Felsőlajos Község Önkormányzatának javaslatát, hogy a 
településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására ideiglenesen mely személy 
(vállalkozás) váljon jogosulttá. 
 Az ND Nonprofit Zrt. felhívta Önkormányzatunk figyelmét arra, hogy a jogszabályi előírások 
alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység csak elkülönített értékesítési helyen végezhető, 
amelyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján biztosítani kell. 

Az ND Nonprofit Zrt. tájékoztatta Önkormányzatunkat továbbá arról, az ND Nonprofit Zrt.-
hez a dohánytermékek-kiskereskedelmi tevékenység kijelöltként történő folytatására megkeresés  

 2021. március 22. napján: Ubornyák Szabolcs 
 2021. április 14. napján: Ulicska Péter  

részéről érkezett.  
 
Felsőlajos, 2021. április 20. 
 



 
Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-ától.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
       

………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra Felsőlajos Község Polgármestereként –a Képviselő-testület 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó 
személyre” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármesterként 
Felsőlajos Község vonatkozásában az ideiglenes dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére 
………………………-t javaslom. 
Az előterjesztés mellékletében található adatlapot kitöltöm és azt határidőben megküldöm az ND 
Nonprofit Zrt. részére.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. április 23. és 2021. május 03. 
                  
Felsőlajos, 2021. április 23. ……. óra 
 Juhász Gyula  
 polgármester  



Előterjesztés 1. melléklete



  
 



 
 
 

 


