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 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP  

 
E-szám: 107/2018. 

 

Tárgy: Közterületek és középületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása 

 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Papp István jegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 

 
jegyző 

 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. §. (6) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a közterületeket nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben 
meghatározott módon fel kell lobogózni. A rendeletalkotásra a Törvény 24. §. (5) 
bekezdése ad felhatalmazást.  
 
A Törvény értelmében azokon a középületeken, melyeket a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületei, valamint az állam, illetve a helyi önkormányzatok által fenntartott 
közfeladatot ellátó intézmények a feladatuk ellátása során használnak Magyarország 
zászlaját állandó jelleggel ki kell tűzni. Ha a szerv vagy intézmény több épületben fejti ki 
tevékenységét, a zászló elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre irányadó. A 
közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon 
kell fellobogózni. 
 
A fellobogózásra vonatkozó technikai szabályokat a 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 
tartalmazza. Így rendelkezik a zászló (lobogó) anyagáról, méretéről, karbantartásáról és 
cseréjéről. Részletesen szabályozza a zászlórúd és árbóc méretét és kinézetét. 
Rendelkezik arról, hogy a lobogózás szabályainak végrehajtását a közterület-felügyelet, 
vagy ha ilyen nem működik a településen, akkor a jegyző ellenőrzi. 
 
Nagykovácsi Képviselő-testülete a jelenleg hatályos szabályokat a 28/2012. (IX. 25.) 
önkormányzati rendelettel alkotta meg. Idézet az akkori rendelet-tervezet 
előterjesztéséből: 
„A fellobogózásra vonatkozó javaslat a településen részben kialakult hagyományt követve 
azt pontosítva, kiegészítve a lobogózás szempontjából frekventált helyeket jelöli meg 
annak minimális időtartamát is meghatározva. 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, hiszen mindezekben 
megnyilvánul a szabályozás társadalmi hatása is.” 
Megállapítható, hogy az eltelt 6 év alatt e célok nem változtak, átalakult viszont a 
közintézmények struktúrája. Intézménnyé vált a NATÜ, megalakult a Lenvirág Bölcsőde és 
Védőnői Szolgálat, és már nem önkormányzati intézmény az Általános Iskola. Több 
telephellyel bővült az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár. 
 
Mindezen változások indokolttá tették a rendelet felülvizsgálatát, illetve megújítását. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. § szerint „A jogszabályban nem ismételhető 
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az 
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” Erre figyelemmel a Törvényben és a 
Kormányrendeletben szabályozott kérdések csak utaló szakaszokban jelennek meg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-
tervezet elfogadására a minősített többség szabályai szerint. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet szimbolikus jelentőségű. A 
zászló és lobogó használata tisztelgés a nemzet közös ünnepei, emléknapjai előtt, a 
nemzeti együvé tartozás kifejezése, a hazafiságra nevelés egyik eszköze.  
Költségvetési hatása nem növekedett, mértéke nem számottevő. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét megváltozott intézményi 
struktúra indokolja. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 
adottak.  
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 

   Kiszelné Mohos Katalin 
         polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2018. (X…) önkormányzati rendelete 

a közterületek és középületek fellobogózásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) 
bekezdésében és 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
középületek fellobogózásának egyes kérdéséiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra a közterületek és középületek 
fellobogózásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
E rendelet a nemzeti zászlónak és lobogónak a Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának illetékességi területén lévő középületeken és közterületeken történő 
használatát szabályozza. 
 

Az állandó jellegű fellobogózás 
 

2. § 
 
(1) Állandó jelleggel kell kitűzni a zászlót: 
a)  az Önkormányzat közigazgatási feladatait ellátó Kossuth L. u. 61. szám alatt 
elhelyezkedő Polgármesteri Hivatalon, 
b)  az állam vagy az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó alábbi 
intézményeken: 
-  Nagykovácsi Általános Iskola épülete Kossuth L. u. 101. 
-  Kispatak Óvoda és tagóvodái épületein: Kaszáló u. 16-18, Dózsa Gy. u. 39., Száva 
u. 7. 
-  Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár épülete Kossuth L. u. 78. 
-  Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény épülete Pók u. 58. 
 
(2) Közterületen fel kell vonni a lobogót a Tisza István téren. 
 

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás 
 

3. § 
 
(1) Nemzeti ünnepeink az 1991. évi VIII. törvény (1) § alapján: 
a.)  március 15. 
b.)  augusztus 20. 
c.)  október 23. 
 
(2) A közterületek fellobogózása a közterületen található zászlótartók, illetve közterületen 
felállított árboc használatával történik az ünnepet megelőző munkanap 14 óráig. A 
levételre az ünnepet követő munkanapon kerül sor. 
 
(3) Zászlót csak megfelelő környezetben szabad elhelyezni. Gondoskodni kell a 
zászlótartók tisztán és rendben tartásáról, az árboc környezetének esztétikus és a 
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lobogóhoz méltó kialakításáról. 
 
(4) A nemzeti ünnepeken kívül az egyéb jeles napokon e rendelet Mellékletében foglaltak 
szerint kell a gondoskodni a fellobogózásról. 
 
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy köztiszteletben álló személy 
halála vagy tömegszerencsétlenség esetén elrendelje az önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek, közterületek gyászlobogóval való fellobogózását. 
 

A fellobogózásért való felelősség 
 

4. § 
 
(1) A közterületek fellobogózásáért a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 
vezetője, a középületek fellobogózásért az adott intézmény vezetője a felelős. 
 
(2) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
betartásának ellenőrzéséről a jegyző a közterületfelügyelő útján gondoskodik. 
 

A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

5. § 
 
(1)  A zászló (lobogó anyagára, tisztítására és cseréjére a Kormányrendelet 1. §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(2)  A zászló és lobogó méretére, a zászlórúd és árboc méretére és tulajdonságaira a 
Kormányrendelet Melléklete irányadó. 
 
(3)  A fellobogózásért felelős gondoskodik az általa használt zászló (lobogó) esetén a (1)-
(2) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a ráfordításoknak az intézményi 
költségvetésben való tervezéséről. 
 

Záró rendelkezések 
 

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

7. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek és középületek 
fellobogózásáról szóló 28/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelet. 
 
 Kiszelné Mohos Katalin       Papp István 

polgármester             jegyző 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2018. október 
 
         Papp István  
             jegyző 
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Melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez 
 
Nemzeti ünnepen kívüli egyéb jeles napok fellobogózási rendje: 
 
- Február 25. kommunizmus áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése 
(Tisza István tér) 
- Április 16. holokauszt áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése 
(Tisza István tér) 
- Május 2. 3., 4., követő vasárnap - kitelepítési évforduló, gyászzászló kihelyezése 
(Tisza István tér) 
- Június 4. Nemzeti összetartozás napja 
(Tisza István tér, Intézmények) 
- Június 30. Magyar szabadság napja 
(Tisza István tér) 
- Október 6. Nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése 
(Tisza István tér, Intézmények) 
- November 4. Nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése 
(Tisza István tér, Intézmények) 
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Általános indokolás 

 
A hatályos szabályozás lényeges tartalmában nem változik meg, a lobogózás rendje 
változatlan marad. Az újra alkotást a megváltozott önkormányzati intézményi rendszer 
indokolja. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 
A rendelet területi és szervi hatályát tartalmazza e szakasz. Nagykovácsi állami és 
önkormányzati intézményeire vonatkozik. 
 

2-3. § 
 
Az állandó jellegű és a jeles napokhoz kapcsolódó zászló- és lobogóhasználat rendjét 
tartalmazza. 
 

4-5. § 
 
A feladat ellátásának felelősségi körét és technikai részleteit szabályozza. 
 

6-7. § 
 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés. 

 


