ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 7.§.(6) bekezdése – mely 2012. január 1-én lépett hatályba –
úgy rendelkezik, hogy a közterületeket nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben
meghatározott módon kell lobogózni, a rendeletalkotásra ugyanezen törvény 24. §.(5)
bekezdése adja meg a felhatalmazást. A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a fenti törvényben kapott felhatalmazás alapján
alkotja meg rendeletét.
A törvény értelmében azokon a középületeken, melyeket a helyi önkormányzatok képviselőtestületei, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények a
feladatuk ellátása során használnak Magyarország zászlaját állandó jelleggel ki kell tűzni.
A törvény értelmében pedig a közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben
meghatározott módon kell fellobogózni.
A fellobogózásra vonatkozó javaslat – rendelet-tervezet – a településen részben kialakult
hagyományt követve azt pontosítva, kiegészítve a lobogózás szempontjából frekventált
helyeket jelöli meg annak minimális időtartamát is meghatározva.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez
tartozik a település ünnepi fellobogózása is. A fellobogózás helyi rendjének kialakítása,
betartása elősegíti a helyi közösségi összetartozást, a nemzeti kultúrához való kötődés érzését,
a magyarságtudat elmélyülését, mindezekben megnyilvánul a szabályozás társadalmi hatása.
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs
Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei: A 2011. évi CCII. törvény úgy
rendelkezik, hogy a közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben
meghatározott módon fel kell lobogózni. E szabályozás elmaradása esetén a mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértés elkövetésével a törvényességi felügyeletet gyakorló megyei
Kormányhivatal a 2011.évi CLXXXIX törvény 134.§ és 137.§-ban meghatározott
törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazza.
Adminisztratív terhek, jogszabályalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
Adminisztratív terheket nem jelent a rendeletben foglaltak végrehajtása. Személyi feltételek
adottak, a tárgyi feltételek megteremtése nagyobb megterhelést nem jelent, a költségvetésben
a pénzügyi forrás megteremthető.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.
Tengelic 2012. október
Tolnai Lászlóné
jegyző
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Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012(…) önkormányzati rendelete a
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A nemzeti ünnepeken Tengelic község közigazgatási területén az alábbi közterületek
kerülnek Magyarország zászlajával fellobogózásra:
a)
b)
c)
d)

Rákóczi utca páratlan oldalán az 1. számtól a 11. számig
Kossuth utca páros oldalán a 2. számtól a 24. számig
Petőfi utca páros oldalán a 2. számtól a 12.számig
Gindli utca páratlan oldalán az 1. számtól az 5. számig

(2) A fellobogózás során Magyarország zászlaja az (1) bekezdésben felsorolt közterületeken
található zászlótartó rudakra kerül kihelyezésre
(3) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a zászlók leszedését az
ünnepnap elteltét követő első munkanapon 18.00 óráig kell elvégezni.
(4) Új zászlótartók elhelyezése esetén a szerkezet felszerelésének helyéről, módjáról és
időpontjáról –amennyiben az épületet vagy közvilágítási berendezést érint – egyeztetni
szükséges az ingatlan vagy berendezés kezelőjével, tulajdonosával.
(5) A polgármester határozhat arról, hogy a nemzeti ünnepeken az (1) bekezdésben
meghatározott közterületeken kívül más közterület is fellobogózásra kerüljön.
2.§.
Tengelic Község Polgármestere a nemzeti ünnepeken kívül társadalmi rendezvények, nemzeti
jellegű más megemlékezések, valamint katonai tiszteletadás alkalmával is elrendelheti a
község – általa meghatározott – közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.
3. §.
(1)Ez a rendelet 2012. november 1- n lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a község önkormányzati jelképeiről és
használatukról szóló 10/2000(VIII.2) számú önkormányzati rendelet 5. §.(3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép: A községi lobogó és zászló használata Magyarország
zászlajának használatát nem helyettesítheti.
Tengelic 2012. október 17.
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Gáncs István sk.
Polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző
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