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Pilis Város Önkormányzatának
3/2008. (III.05.) sz. önkormányzati rendelete
a közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő
fellobogózásáról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - figyelemmel a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Alkotmány) 76. §-ában foglaltakra - a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló, módosított 1995. évi LXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - a
közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról a következő rendeletét
(a továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. FEJEZET
A rendelet célja
1. §
A rendelet megalkotásának és hatályba léptetésének célja, hogy – a Tv. keretei között, a Tvben biztosított felhatalmazással élve – a közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő
fellobogózása helyi szabályait megalkossa, illetve ezen szabályokat érvényre juttassa,
valamint meghatározza a magyar nemzeti, önkormányzati, illetve az Európai Unió hivatalos
lobogója beszerzésének, megőrzésének és tisztán tartásának különös szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Pilis Város közigazgatási területén minden közterületre.
(2) A középületek fellobogózásának szabályait a Tv. 5/A. §-a szabályozza, illetve határozza
meg.
II. FEJEZET
Különös rendelkezések
3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületet fel kell lobogózni:
a) március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából,
b) augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe alkalmából,
c) október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából.
(2) A nemzeti ünnepeken a méltó megemlékezés érdekében, tiszta, jó állapotban lévő zászlót
kell használni.
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(3) Az (1) bekezdésben felsorolt napokon a közterületet valamint az ünnepség helyszínét a
magyar nemzeti és az önkormányzati lobogóval is fel kell lobogózni.
(4) A városban a nemzeti ünnep megtartásának helyszínén gondoskodni kell arról, hogy az
ünnepség környezete méltó legyen a nemzeti ünnepre.
4. §
(1) A fellobogózást azokon a közterületeken, ahol a lobogót biztonságos módon el lehet
helyezni, az ünnepet megelőző munkanapon el kell végezni. A városi ünnepség helyszínén,
valamint azokon a közterületeken, ahol a zászló biztonságos elhelyezése nem biztosított, az
ünnepnap reggel 8 óráig el kell végezni a fellobogozást.
(2) Közterületeken álló létesítményekre a zászlótartót kizárólag úgy szabad felszerelni, hogy a
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, és balesetet ne okozzon.
(3) A városi ünnepség színhelyét, valamint a közterületeket az önkormányzati tulajdonú
Gerje- Forrás KHT. lobogózza fel.
Lobogók beszerzésének, megőrzésének és tisztán tartásának különös szabályai
5. §
(1) A magyar nemzeti, önkormányzati, illetve az Európai Unió hivatalos lobogója (zászlója) –
önkormányzati szintű - beszerzéséről és folyamatos rendelkezésre állásáról a település
polgármestere - a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási irodája útján - gondoskodik.
(2) A lobogót (zászlót) - tekintélyének megőrzése érdekében - legalább három havonta
tisztítani, és évente cserélni kell.
(3) A lobogó (zászló) tisztítása, cseréje a középület tulajdonosának, használatba adás esetén a
középület, intézmény használójának, közterületekre szánt lobogók esetében a Polgármesteri
Hivatal feladata.
(4) Amennyiben a lobogó az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán
jelentősen - szabad szemmel is észlelhetően - eltér a középületek fellobogózásának egyes
kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Kormányrendeletben rögzített szabvány
követelményektől, a település polgármestere a (2) bekezdésben meghatározott időtartam
letelte előtt is köteles haladéktalanul gondoskodni a lobogó tisztításáról, vagy cseréjéről.
6. §
(1) Pilis város polgármestere a 3. § (1) bekezdésében felsorolt nemzeti ünnepeken kívül is
elrendelheti Pilis város közterületeinek teljes, vagy részleges fel lobogózását.
(2) E rendelet alkalmazásában teljes fellobogózásnak minősül, a nemzeti illetve városi
ünnepeken a magyar nemzeti illetve az önkormányzati lobogó kitétele, - együttesen - az
alábbi helyszínekre:
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a) Rákóczi út (minden második villanyoszlopra egy magyar nemzeti színű kis lobogó, minden
második villanyoszlopra egy önkormányzati lobogó kitétele),
b) Szabadság tér (az adott emlékhely és közvetlen környezete),
c) Petőfi park (az adott emlékhely és közvetlen környezete),
d) Szent István park (az adott emlékhely és közvetlen környezete).
(3) A városi ünnepségek helyszínére, egyes közterületekre vonatkozóan a fellobogózás
további rendjét a polgármester átruházott hatáskörben, maga határozza meg.
(4) Az egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős események
alkalmából kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják
annak költségeit.
7. §
(1) A polgármester elrendelheti az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
gyászlobogóval való fel lobogózását, Magyarország történelmének tragikus eseménye,
valamint a magyar közjogi méltóság, Pilis város képviselőjének, díszpolgárának elhunyta
alkalmával.
(2) A polgármester elrendelheti a gyászlobogó kitűzését mindazon személyek elhunytának
emlékére, akik a város életében huzamosabb időn keresztül tevékenykedtek, köztiszteletben
álltak.
III. FEJEZET
Vegyes-és hatályba léptető rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2008. március 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Nagyközség
Önkormányzatának a középületeknek és a közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken
történő fellobogózásáról szóló 21/2000.(XII.31.) számú önkormányzati rendelete.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
szabályairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri
Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2008. február hó 29. napján.
Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző
A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2008. március hó 03. napján.
dr. Csiki Gábor
jegyző

