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M6riak6lnbk K6zs6g Onkormdnyzata
Mr4riak6lnPk
R6k6czi ufca 6.
9231

Tisztelt Polgirmester Urhiilgy / Asszony / Ur!

kiskereskedelmer6l sz6lo 2012.
megfelel6en a Nemzeti

DohAnykereskedelmi Nonprofit Zrt. (tov6bbiakban: Ztt.)

meg On0ket:

ben elj6rva az al6bbiakkal keresi

Amint az bizony6ra On<ik el6u: is ismeretes, 2013. jflius -j6t kovet6en a dohimltermek-

kiskereskedelem Magyarorsz6gon kiz6rolagosan a Magyar hatask6r6be utalt tevdkenys6g,

amell.nek gyakorlas6t az iilallr. koncesszi6s szerz5dessel id6re 6tengedheti.

Erre tekintettel a kdzelmriltban a Magyar Allam a dohanyte
Stengedds6re nyilv6nos koncesszi6s piiyivatot irtki, az elj6rast

-kiskereskedelmi jogosults{gok

A fiatalkoruak doh6nyzasanak visszaszorit6sAr6l es a
dvi CXXXW torveny (tov6bbiakban: Fdvtv.)

es annak eredmdnvekint a

nyertes palyaz6kkal koncesszi6s szerz6ddst kot6tt. A piiyiuati elj6ris lefolytatdsat
-kiskereskedelmi jogosults6gokkovetSen meg6llapithat6, hogy egyes teleptileseken a

jrilius I 6. napj6t6l betdltetlenek.

gyakorl{sa egy teleptilesen megsziinik, vagy meg nem is folyik, altevdkenyseget az 6llam a Zrt. lrltal

erre kiil6n feljogositott szemely ritjan is gyakorolhatj a az ij, eredmpnyes piilyiuat alapjan megkotend6

koncesszi6s szerz6des aliirhsitig.

Minderre, valamint azon k6rulmenyre tekintettel, hogy az 0n 6ltal ir6nyitott Mririak'{lnok
teleptil6sen a dohinyterm6k-kiskereskedelmi jogosults6g jelpnleg betoltetlen, k6rjilk szives'
k6zremiikodestiket a tev6kenyseg gyakorl6s6ra feljogositott sfemely(ek) kiv6laszt6s6hoz.
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Tij6koabtonq hogy Tirsas{gunk olyan szemdlyeket kiviin
v6gzq#re (i ve adott esetben a jogr szem6lyeket is), aki
doh6nvrki i tevdkenysdget jelenleg is folytatnak,

Fentiek alapj kdrjtik, sziveskedjenek legkes6bb 2O13. jrnni
Tarsas6gunk
gyakorglhato,
gyakorlps:i"ra

a K6pvisel6 Testiilet javaslati{t arra

az eddigi koncesszi6s pttyfiz-an eljirdsok
mely . a telepiil6sen mar j

foglalkoz6 szemdly (vallalkozas) valjon felj

Kdrjiih hogy j vaslatukat a Kepvisel6-testiilet dontes6vel egyutt
csatolt - kitriltesdvel megadni sziveskedjenek a fenti hatari

Kdrjuk levelet
Pt.562.

kdvetkez6 cimre kiildje: Nemzeti

Budapest,201 jfnius 12.

Nemzeti

ijeldlni a tevekenysdg ideiglenes
a Telepiil6sen azonos, azaz

20. napjrf,ig irfsban megktildeni
hogy a telepiildsen

el nem nyert jogosultsdgok
is miik6d6 - es dohinterm6k-

- a jelen leveliikhoz melldkletkint
6iE!

i Nonprofit ht. 1398 Budapest,

mi NonprofitZtt
k6pviselet6ben: Gyulay vezfrigazgat6


