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Tömörd Község Önkormányzat
8/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 1900– kor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház
Jelen vannak Kollárits Gábor polgármester, Bódizs Tibor alpolgármester, Prisznyák Zsolt,
Nikl Balázs és Vlasich Attila képviselők / 5 fő /
Tanácskozási joggal az ülésen végig:

Módosné dr. Farkas Rita jegyzőt helyettesítve
dr. Varga-Lazányi Irén aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: dr. Bolla Klaudia közös hivatali referens
Kollárits Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van, és a nyílt ülést
megnyitja. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend tárgyalására.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
38/2013.(VI.24.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi
pontok tárgyalását a kiküldött meghívónak megfelelően
elfogadta.

NAPIREND
1./ A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított személy(ek)
kiválasztásában való közreműködés
2./ Települési értéktár létrehozatala
3./ K ü l ö n f é l é k
1. napirendi pont tárgyalása
A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított személy(ek)
kiválasztásában való közreműködés
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy az állam által a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság elnyerésére kiírt
pályázat Tömörd községben eredménytelen lett. Tehát jelenleg a dohánytermék-
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kiskereskedelemre vonatkozó új jogszabályok alapján 2013. július 15.-t követően senki nem
árusíthat dohányterméket a községben. Ugyanakkor az újabb pályáztatás lefolytatásának
idejére a Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kijelöli azon személyt, aki ideiglenesen
jogosulttá válik a dohánytermékek forgalmazására. Ezen személy kiválasztásában kéri a
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. az önkormányzat közreműködését. Elsősorban olyan
személyt kívánnak feljogosítani a forgalmazásra, aki már jelenleg is forgalmaz
dohányterméket. Az önkormányzatnak a kijelölés tárgyában nincs hatásköre, ezért feltehetően
azért kereste meg az önkormányzatot a társaság, mert nem ismerik a helyi viszonyokat, nem
tudják, hogy a községben kik foglalkoznak dohánytermék árusításával.
Tekintettel arra, hogy Tömördön jelenleg senki nem forgalmaz és a jövőben sem kíván
dohányterméket árusítani, a képviselő-testületnek nem áll módjában a javaslattétel
lehetőségével élni.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendi pont tárgyában az előterjesztés
1 határozati javaslatában foglaltaknak megfelelő határozatot hozzon.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
39/2013.(VI.24.) önkormányzati határozat
Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének nem áll
módjában javaslatot tenni, Tömörd községben dohánytermékkiskereskedelem gyakorlására történő kijelölés tárgyában,
tekintettel arra, hogy jelenleg sem folyik dohánytermékkiskereskedelem a községben.
Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete, a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (1398 Budapest, Pf.: 562.)
megkeresésére hozta meg döntését.
Felelős: Kollárits Gábor polgármester
Határidő: azonnal-közlésre
2. napirendi pont tárgyalása
Települési értéktár létrehozatala
Előadó: Kollárits Gábor polgármester
Kollárits Gábor polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásában
elmondja, hogy az önkormányzatnak törvény által biztosított lehetősége van arra, hogy
települési értéktárat hozzon létre, abban az esetben, ha a község rendelkezik olyan értékkel,
amely a törvény által előírt kritériumoknak megfelel és érdemes arra, hogy a majdan
létrehozandó adatbázisban szerepeljen.
A törvény célja a nemzeti értékek számba vétele és dokumentálása annak érdekében, hogy
ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön.
A feladat múzeumokra, meglévő közgyűjteményekre, intézményekre delegálható vagy az
önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a településen
fellehető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
Tekintettel, arra, hogy a község nem rendelkezik olyan értékkel, mely szerepeltethető lenne,
az értéktárban javaslom, hogy ne hozza létre a képviselő-testület a települési értéktárat.

3
Amennyiben a későbbiek során, a község területén fellelhetővé válik valamilyen nemzeti
érték a megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott nemzeti érték felvételét.
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
elfogadására.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – teljes egyetértéssel az alábbi határozatot hozta.
40/2013.(VI.24.) önkormányzati határozat
1.
Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2013. évi
XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti
települési értéktárat nem kívánja létrehozni,
2.
Felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozatról értesítse a
Vas Megyei Közgyűlés Elnökét.
Felelős:
Határidő:

Kollárits Gábor polgármester
Módosné dr. Farkas Rita jegyző
1. pontra: 2013. 09. 30.
2. pontra: 2013. 07. 15.

Egyéb tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt
és 19.30– kor a képviselő-testület ülését bezárta.
Kelt, mint az első oldalon.

Kollárits Gábor
polgármester

Módosné dr. Farkas Rita
jegyző

