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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. március 31-n tartandó ülésére.  

 
 

N a p i r e n d:  A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,  
                          forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény  
                          szigorítása ügyében állásfoglalás.  
                           
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 
Dombóvár Város Polgármestere Szabó Lóránd polgármester Úr tájékoztatta Önkor-
mányzatunkat, hogy településük Képviselő-testületi döntéssel egyhangúlag kiállt a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló törvény szigorítására vonatkozó javaslat mellett. Közölte 
továbbá, hogy Városuk elsőként vezette be rendelettel –polgárainak jobb közérzete, 
az egészséges életmódra nevelés érdekében- a közterületen való dohányzás korlá-
tozását.  
 
Megkeresésével kéri a városi Önkormányzatok Képviselő-testületeit, hogy határozat-
ban mondják ki a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szigorításával kapcsolatos támo-
gatási szándékot, egyetértést.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kezdeménye-
zéshez történő csatlakozásról.    
    
 
 
Határozati javaslat:  
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy egyetért 
minden olyan javaslattal, melynek célja a nemdohányzók és a dohányzók fokozot-
tabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, valamint az 
egészséghez és az egészséges környezethez való jog érvényesülésének elősegíté-
se.  
 
A Képviselő-testület támogatja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 
arra irányuló módosítását, hogy a szabályozás a közforgalmú intézmények és mun-
kahelyek zárt légterű helyiségében való dohányzással kapcsolatban a zéró tolerancia 
elvéhez közelítsen.  



 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot továbbítsa az Or-
szággyűlésnek, valamint a döntésről tájékoztassa Dombóvár Város Polgármesterét.   
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a nemdo-
hányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény arra irányuló módosítását, hogy a szabá-
lyozás a közforgalmú intézmények és munkahelyek zárt légterű helyiségében való 
dohányzással kapcsolatban a zéró tolerancia elvéhez közelítsen.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 28                  
 
 
                                                                                                Zsombok Lajos            
                                                                                                  polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:             
 
  
 Borbély Róbert                         
műszaki főelőadó                                 
 
Jóváhagyta:  
 
Dr. Szatmári Ibolya    
jegyző 


