
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 27-én tartandó ülésére 
 

„közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózására vonatkozó rendelet 
megalkotása” tárgyában 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/510-1/2019 ügyszámú megkeresésében javaslattal élt a 
közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására 
vonatkozóan. 
 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását 
rendeletben szabályozza.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése előírja, hogy a hatályos 
felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek kötelessége a jogszabály megalkotása.  
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, valamint az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/510-1/2019 ügyszámú javaslatával egyetért, a közterületeknek nemzeti ünnepeken 
történő fellobogózásáról szóló rendelettervezetet a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
 
  
Gárdony, 2019. március 19. 
 
 
 
          

 Tóth István 
polgármester 

 
 
 

 
 
 
Készítette: Gémesi Evelin szervező 

 



TERVEZET 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (…. ….) önkormányzati rendelete 
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról 

 
 

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken (a 
továbbiakban: nemzeti ünnep) a települést átívelő 7. számú országos főúton található 
villanyoszlopokra szerelt zászlótartó szerkezetbe, továbbá a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 
előtti téren lévő zászlótartókba Magyarország, valamint Gárdony Város zászlaját kell 
kihelyezni. 

2. § A nemzeti ünnepeken a közterületek fellobogózásának végrehajtásáról a polgármester 
Gárdony Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Gárdonyi Városüzemeltetési 
Kft. útján gondoskodik. 

3. § A zászlókat a nemzeti ünnepet megelőző munkanap 16.00 óráig kell az 1. §-ban kijelölt 
közterületeken elhelyezni, és a nemzeti ünnep elteltét követő 2. munkanapon 16.00 óráig 
gondoskodni kell a zászlók eltávolításáról.   

4. § A közvilágító berendezésekre a zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy az a 
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza vagy balesetet ne okozzon és a 
közúti közlekedést ne veszélyeztesse. Új zászlótartók elhelyezése esetén a szerkezet 
felszerelésének helyéről, módjáról és időpontjáról a berendezés kezelőjével, tulajdonosával 
kell egyeztetni. 

5. § A zászlók megrendeléséről, készíttetéséről, folyamatos pótlásáról és tisztántartásáról a 
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. gondoskodik. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
   Tóth István     Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 

polgármester          jegyző 
 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2019. …………………… kihirdetésre került. 
 
 
 
 

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 
    jegyző 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelethez 

 
 
 

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. Gazdasági, költségvetési hatása jelentéktelen. 
 
Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs. 
 
Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei: A Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 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 törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazhat. 
 
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. 


