
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2000. (X.2.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

a közterületek fellobogózásáról

Csorvás Nagyközség Önkormányzata a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módosított, a Magyar 
Köztársaság  nemzeti  jelképeinek  és  a  Magyar  Köztársaságra  utaló  elnevezésnek  a 
használatáról  szóló  1995.  évi  LXXXIII.  tv.  21.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján  -  figyelemmel  a  középületek  fellobogózásának  egyes  kérdéseiről  szóló  132/2000. 
(VII.14.)  Korm.  rendeletben  foglaltakra  -  a  közterületek  nemzeti  ünnepeken  történő 
fellobogózásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1.  §  A  rendelet  célja,  hogy  szabályozza  a  közterületeken  a  nemzeti  ünnepek  alkalmával 
történő zászlók ill. lobogók használatának rendjét.

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás

2. § (1) Nemzeti ünnepeken az e rendelet mellékletében felsorolt épületeken, intézményeken, 
közterületeken zászlót kell elhelyezni ill. azokat fel kell lobogózni.

(2)  A  közterületek  fellobogózása  a  közterületen  található  villanyoszlopokra  szerelt 
zászlótartók, illetve a közterületen felállított árbócok használatával történik.

(3) Zászló csak megfelelő környezetben, tisztán és rendben tartott zászlótartóba helyezhető.
Gondoskodni kell az árbóc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról.

(4) Nemzeti ünnepek – az 1991. évi VIII. tv. alapján: a) március 15.,
   b) augusztus 20., 
   c) október 23.

(5) Nemzeti ünnepeken a zászlót (lobogót) a nemzeti ünnep napján 7 óráig kell elhelyezni. 
A nemzeti ünnepet követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni.

A közterületek fellobogózásért való felelősség

3.  §  (1)  A  közterületek  nemzeti  ünnepeken  történő  fellobogózásáért  a  polgármester  és  a 
jegyző felelős. 

(2) A jegyző a polgármester utasításának megfelelően köteles gondoskodni a zászlóelhelyezés 
ill. fellobogózás tárgyi feltételeinek megteremtéséről, és a tevékenység megszervezéséről.



A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések 

4. § (1) A zászlókat, illetve a lobogókat – tekintélyük megőrzése érdekében – szükség szerint 
tisztítani, cserélni kell.

(2) A zászlók és a lobogók tisztításáért a 3.§ (1) bekezdésében említett személyek tartoznak 
felelősséggel.

(3) A zászlók, lobogók cseréjének anyagi kihatásával a költségvetési rendelet összeállításakor 
számolni kell. 

Ellenőrzés

5.  §  A  zászló  (lobogó)  kitűzésére  (felvonására)  irányadó  jogszabályi  rendelkezések 
betartásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Hatályba léptetés

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szilágyi Menyhért Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
    polgármester jegyző

Kihirdetve: 2000. október 2-án.
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Melléklet
a 2. § (1) bekezdéséhez

Nemzeti ünnepeken az alábbi épületeket, intézményeket, közterületeket kell fellobogózni:

1. Egészségház Csorvás, Kinizsi u. 2.

2. Fogászat Csorvás, Bajcsy-Zs. u. 40.

3. Arany János utcai Iskola Csorvás, Arany J. u. 10.

4. 1. sz. Óvoda Csorvás, István király u. 30.

5. 2. sz. Óvoda Csorvás, Bocskay u. 2.

6. Tornacsarnok Csorvás, István király u. 19.

7. Emlékparkban 

    március 15-én és október 23-án Csorvás, Bajcsy-Zs. u. 1-3.
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