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A Polgármesteri Hivatal területén történő dohányzás szabályairól

Hajdúhadház  Városi  Önkormányzat  Polgármestere  és  Jegyzője,  a  Hajdúhadház  Városi  Önkormányzat
Polgármesteri  Hivatalának  területén  történő  dohányzás  szabályait  a  nemdohányzók  védelméről  és  a
dohánytermékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes  szabályairól  szóló  1999.  évi  XLII.  Törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítjuk meg.

I. 
A szabályzat hatálya

1.§ A szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal területén tartózkodó valamennyi személyre.

II. 
A dohányzóhelyek kijelölése



2.§ (1) A dohányzóhelyeket a  jegyző a helyi sajátosságokra tekintettel – a munkakörülmények, a munkaközi
szünet  időtartamának  és  a  munkafegyelem  szempontjainak  figyelembevételével  –  a  munkavédelmi  és
tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) A Polgármesteri Hivatal épületében tilos a dohányzás.

(3)  Dohányozni  a  Polgármesteri  Hivatal  hátsó  udvarának  zárt  részén,  a  dohányzást  engedélyező  táblával
megjelölt helyen lehet. A táblát a bejárattól legalább 5 méteres távolságra kell elhelyezni.

(4)  Az  egészséghez,  valamint  az  egészséges  környezethez  fűződő  alkotmányos  jogok  megvalósulása
érdekében tilos a dohányzás  a Polgármesteri Hivatal ablakai alatt illetve azok közvetlen közelében.

(5)  A jegyző  gondoskodik  a  dohányzási  tilalomra  vonatkozó  –  a  kijelölt  dohányzóhelyeket  is  feltüntető  –
tájékoztató táblák jól látható helyeken történő elhelyezéséről, továbbá a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató
táblával való megjelöléséről.

III.
A dohányzással összefüggő előírások 

betartásának ellenőrzése

3.§ A Polgármesteri Hivatal területén a dohányzásra vonatkozó szabályok megtartását külön jogszabályban a
munkavédelmi ellenőrzésre feljogosított szerv feladatkörében eljáró személy illetőleg a jegyző vagy az általa
ezzel megbízott személy végzi (a továbbiakban ellenőrző személy).

IV.
A dohányzásra vonatkozó előírások megszegése

4.§ (1) Az ellenőrző  személy az 1.§-ban megjelölt  azon személyeket,  akik a  szabályzatban foglalt  tilalmat
megszegik,  első  ízben  felhívja  a  magatartás  abbahagyására,  ennek  eredménytelensége,  illetőleg  a  tilalom
ismételt  megszegése  esetén  felhívja,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  területét  hagyja  el  vagy  írásban
figyelmeztetést ad ki.

(2)  Az  írásbeli  figyelmeztetés  eredménytelensége  esetén  jogszabályban  meghatározottak  szerint
egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.

(3)  Az  ellenőrzést  végző  személy  felhívására  az  ellenőrzött  személy  köteles  a  személyazonosságát  hitelt
érdemlően igazolni.

V. 
Záró rendelkezések

5.§ (1) Jelen szabályzat 2012. február 15. napjával lép hatályba.

(2)  Jelen  Szabályzat  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszíti  a  Polgármesteri  Hivatal  területén  a
dohányzás szabályairól szóló 1/2001. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás.

6.§ A jegyző gondoskodik arról, hogy a Hivatal dolgozói a Szabályzatban foglaltakat megismerhessék és az
abban foglaltakat betartsák.

Hajdúhadház, 2012.  február 14.



   ................................................. .............................................
Dr. Suba Tamás Csáfordi Dénes

          jegyző   polgármester 

Megismerési nyilatkozat

A Polgármesteri Hivatal területén történő dohányzás szabályairól szóló 1/2012. számú polgármesteri-jegyzői
közös utasításban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem, hogy annak rendelkezéseit köteles vagyok
betartani. A szabályzatot az irodához és a csoporthoz tartozó dolgozókkal megismertetem. 
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