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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. az előterjesztéshez csatolt levéllel 
keresett meg, amelyben arról tájékoztattak, hogy a kiírt koncessziós pályázat 
eredménytelensége (érdektelensége) miatt a dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság Eplényben jelenleg betöltetlen.  
2013. július 1-től a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően csak koncessziós szerződéssel lehet folytatni. 
A körülményekre való tekintettel, kérik a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 
gyakorlására feljogosító személy(ek) kijelölését azok közül, akik ilyen tevékenységet 
eddig is folytattak a településen. 
 
Ennek a feltételnek jelenleg négyen felelnek meg, a két vendéglátóegység (Kiskocsma 
8413 Eplény, Veszprémi utca 43/B., tulajdonos Pej Mihályné és 82-es Kisvendéglő 
8413 Eplény, Veszprémi utca 116., tulajdonos Koczab Géza) és a két élelmiszerbolt 
(Mini Élelmiszer 8413 Eplény, Veszprémi utca 43/A., tulajdonos Pejné Varga Mária 
és Margit Vegyesbolt 8413 Eplény, Gyöngyvirág utca 1/B., tulajdonos Véber 
Imréné) tulajdonosai.  
A két vendéglátóegység a hét minden napján nyitva van, míg az élelmiszerboltok 
csak hétfőtől szombatig. 
 
A dohányosok érdekeit figyelembe véve, az ideiglenes kijelölés szempontjai a 
következők lehetnek: a nyitvatartási idő és az üzlet elhelyezkedése. 

Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására, a javaslataik 
megtételére és a határozati javaslat elfogadására. 
  
Eplény, 2013. június 26. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…/2013.(…….) határozata 
 

a Dohánytermék-kiskereskedelmi ideiglenes forgalmazására jogosult személy 
(vállalkozás) kijelölésére vonatkozó javaslatról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. 2013. június 12-én kelt levelében megfogalmazott kérésre, a 
dohánytermék-kiskereskedelmi ideiglenes forgalmazására jogosult személy 
(vállalkozás) kijelölésére javasolja a 
 
………………………………………. 8413 Eplény, ………………….. szám 
(tulajdonos: ………………………lakcíme:………………………………….) alatt 
működő, jelenleg is dohánytermékek forgalmazást folytató, kereskedelmi egység 
kijelölését. 
 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a kijelölésről szóló döntést küldje meg a 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (1398 Budapest, Pf.: 562) részére. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
  
       
Eplény, 2013. június 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


