Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……… / 2012 . ( .) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti és városi valamint egyéb társadalmi ünnepeken történő
fellobogózásának és a városi zászló használatának rendjéről
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint 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. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Tata Város közigazgatási területén található valamennyi
közterületre.
2. A közterületek ünnepi fellobogózásának rendje
2.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó és az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott
közterületeket a nemzeti ünnepeken fel kell lobogózni.
(2) A nemzeti ünnepeken a közterületeken a magyar nemzeti zászlót és a városi zászlót kell
kitűzni.
(3) A magyar nemzeti zászló beszerzéséről Tata Város Önkormányzata gondoskodik.
(5) Közterületi létesítményekre, a köz- és díszkivilágító berendezésekre zászlótartót csak úgy
szabad felszerelni, hogy a berendezés üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet
ne okozzon. Karbantartásukról, állagmegóvásukról az önkormányzat által a fellobogózással
megbízott szervezet gondoskodik.
(4) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a zászlók leszedését az
ünnepnap elteltét követő harmadik munkanapon 18.00 óráig kell elvégezni.
(6) 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.
(7)
Tata Város Polgármestere az (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti
a város - általa meghatározott - közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.
3. A városi zászló és lobogó leírása, használati köre és szabályai
3.§ Tata Város zászlajának és lobogójának leírását és hiteles formáját a Tata Város
Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
4.§ (1) A városi zászló
a) nemzeti és városi ünnepek alkalmával, Magyarország zászlajával együtt, azonos
nagyságban,
b) a város életében jelentős események, ünnepségek és társadalmi rendezvények alkalmából,
más hivatalos zászlókkal együtt,
c) a több település részvételével tartott rendezvényeken megkülönböztetésül,

d) jelentős gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt használható.
(2) Az (1) bekezdésen kívüli esetekben és helyeken a városi zászló a polgármester külön
engedélyével használható.
(3) A városzászló Magyarország zászlaját nem helyettesítheti.
(4) A városzászlót kizárólag hiteles formában, méretarányban és színek megtartásával szabad
megjeleníteni.
(5) A városzászló címer nélküli formában is elkészíthető és alkalmazható.
5.§ (1) A városzászló 4.§ (1) bekezdésén kívüli használatát, ábrázolását, forgalomba hozatala
céljára történő előállítását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi.
(2) A zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelem Tata Város Polgármesteréhez nyújtható
be.
(3) A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező szerv vagy személy nevét, telephelyét, címét (tartózkodási helyét),
b) a zászló használatának , előállításának célját, módját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal módját,
e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt vásárlói egységárat, és
f) a zászló használatának időtartamát.
(4) A zászlóval díszített (emlék)tárgy, jelvény, kiadvány, termék előállításra irányuló
kérelemhez mellékelni szükséges a tárgy tervét, majd elkészültét követően a kérelmező a
termék egy példányát vagy annak fénymásolatát köteles engedélyezőnek átadni.
(5) A városzászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmazza:
a) az engedélyes nevét, megnevezését,
b) az engedélyezett felhasználás céljának és módjának megjelölését,
c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
d) az engedély érvényességének határidejét (egyszeri vagy visszavonásig),
e) a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket, előírásokat, és
f) a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat.
6.§ (1) A kiadott engedélyekről az engedélyező nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza az engedély megadásának időpontját, ügyiratszámot, az engedélyes nevét, címét,
a felhasználás célját, az engedélyezett mennyiséget, az engedély érvényességének határidejét.
7.§ Ez a rendelet 2012…..

Michl József
polgármester

napján lép hatályba.

dr. Kórósi Emőke
jegyző

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
rendeletének
1. melléklete
1. A nemzeti ünnepeken a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:
1.1. Kossuth tér
1.2. Rákóczi utca
1.3. Hősök tere
1.4. Keszthelyi utca Hajdú u- Május 1 út közötti szakasza
1.5. Május 1 út
1.6. Május 1 út - Ady E. út körforgalmi csomópont
1.7. Ady E. út ,
1.8. Vértesszőlősi út
2.

1.9. A Kossuth téren a Polgármesteri hivatal előtti árbocok.
Az 1.) pontban felsorolt közterületeken kívül fel kell lobogózni az alábbi közterületeket:
2.1. március 15-e alkalmából :
2.1.1. Tópart utca a Hamari Dániel emléktábla környéke, a tópart sétány a várig
2.1.2. Várudvar
2.2. augusztus 20-a alkalmából:
2.2.1.Várudvar illetve az ünnepség helyszíne
2.3. október 23-a alkalmából:
2.3.1. Magyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ
2.3.2. Váralja u.

INDOKOLÁS
Az 1-2. §-hoz
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 7.§ (6) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzatok részére
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózás szabályaira vonatkozó rendeletalkotási
feladatot.
A 3-6. §-hoz
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16.§ (1) bekezdése alapján a városi
zászló és lobogó leírásáról és használatáról rendelkezik.
A 7. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

