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Kapolcs község Önkorm{nyzata
16/2009.(VI.30) sz{mú rendelete

a középületek és közterületek nemzeti és települési ünnepeken
történő fellobogózásáról

Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete a Magyar Közt{rsas{g nemzeti
jelképeinek és a Magyar Közt{rsas{gra utaló elnevezésnek a haszn{lat{ról szóló 1995. évi
LXXXIII. törvény 21.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmaz{s, valamint a helyi
önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése alapj{n a következő
rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A rendelet hat{lya Kapolcs község közigazgat{si területén kiterjed minden középületre
és közterületre.
(2) Valamennyi középületet és közterületet fel kell lobogózni:
a.) m{rcius 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabads{gharc kezdetének, a modern
parlament{ris Magyarorsz{g megszületésének napj{n;
b.) augusztus 20-{n, {llamalapító Szent Istv{n ünnepén;
c.) október 23-{n, az 1956. évi forradalom és szabads{gharc kezdetének, valamint a
Magyar Közt{rsas{g 1989. évi kiki{lt{s{nak napj{n;

(3) A (2) bekezdésben felsorolt napokon középületekre a magyar nemzeti lobogót,
önkorm{nyzati tulajdonban lévő középületek esetében, valamint közterületeken a
magyar nemzeti lobogót és Kapolcs z{szlaj{t kell kitűzni.

2.§.
(1) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről a középület tulajdonosa, haszn{lója,
közterületek tekintetében a Körjegyzőség (a tov{bbiakban : Hivatal) gondoskodik.
(2) A z{szló beszerzése és megfelelő t{rol{sa a Hivatal feladata.

(3) A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogóz{skor tiszta,
jó {llapotban lévő z{szlókat kell haszn{lni.
(4) A z{szlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen, legal{bb
h{romhavonta tisztíttatni kell.

(5) A z{szló(lobogót) legal{bb évente cserélni kell.
(6) Ha a z{szló(lobogó) az elhaszn{lód{sa (kop{sa, rojtosod{sa, fakul{sa stb.) folyt{n
jelentősen – szabad szemmel is észlelhetően – eltér a szabv{ny követelményeitől, a (4)
bekezdésben meghat{rozott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a
cseréjéről.
(7) A z{szló (lobogó) kitűzésére(felvon{s{ra) ir{nyadó
betart{s{nak ellenőrzéséről a hivatal gondoskodik.

jogszab{lyi

rendelkezések

3.§.
(1) A fellobogóz{st az ünnepet megelőző napon 16 ór{ig, a z{szlók leszedését az ünnepnap
elteltét követő 12 ór{n belül kell elvégezni.
(2) Közterületeken {lló létesítményekre, különösen közvil{gít{si
berendezésekre
z{szlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantart{s{t
ne akad{lyozza, balesetet ne okozzon.
4.§.
(1) A polg{rmester az 1.§. (2) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti
közterületek teljes vagy részleges fellobogóz{s{t.
(2) A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell
lobogózni, a polg{rmester hat{rozza meg.
(3) A fellobogóz{s egyes útvonalakon, vagy egyes útvonalak {ltal hat{rolt közterületekre is
elrendelhető.
(4) Egyh{zak, t{rsadalmi szervezetek, orsz{gos hat{skörű szervek jelentős alkalomból
kérhetik a polg{rmestertől a fellobogóz{s elrendelését, amennyiben v{llalj{k annak
költségeit.
(5) A magyar nemzethez, valamint a község polg{rainak közösséghez való tartoz{s
jelképeként mag{nszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek is fellobogózhatj{k ingatlanukat. A hivatal ellenérték megfizetésének fejében
z{szlót bocs{t a kérelmezők rendelkezésére.

5.§.
Magyarorsz{g történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben {lló, így
különösen a Magyar Közt{rsas{g közjogi méltós{gai, a település díszpolg{ra elhunyta,
tov{bb{ a településen elhunyt illetve a településen eltemetésre kerülő helyi lakos, vagy
tömegszerencsétlenség esetén a polg{rmester elrendelheti az önkorm{nyzati tulajdonban

lévő középületek, közterületek gy{szlobogóval való fellobogóz{s{t. A gy{szz{szló (lobogó)
kihelyezésére a hal{leset tudom{sra jut{s{tól a temetés napj{val bez{rólag kell intézkedni.
6.§.
A középületek fellobogóz{sa szab{lyainak megsértése a 218/1999.(XII.28) Korm. rendelet
6/A. §-{ban foglalt szab{lysértésnek minősül és sz{zezer forintig terjedő pénzbírs{ggal
sújtható.

Zárórendelkezések
7.§.
Jelen rendelet 2009. július 15. napj{val lép hat{lyba. Kihirdetéséről a helyben szok{sos
módon-, az önkorm{nyzat hirdetőt{bl{j{n történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Jogharmonizációs záradék

E rendelet a Magyar Közt{rsas{g és az Európai Közösségek és azok tag{llamai között
t{rsul{s létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-{n al{irt Európai Meg{llapod{s
t{rgykörében, a meg{llapod{st kihirdető 1994. I. törvény 3.§-{val összhangban, az Európai
Közösségek jogszab{lyaival összeegyeztethető szab{lyoz{st tartalmaz.
Kapolcs, 2009. június 16.

Göntér Gyula
polg{rmester
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