
Szomor Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

11/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete 

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról. 

 

Szomor Község Önkormányzatának 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.§ 

 

(1) A nemzeti ünnepen a községben a Pesti utca 1-3, a Gyermelyi utca 2-8, a Bajnai út  

     2-6. és a Vörösmarty M.u. 1-7. közterület fellobogózásra kerül. 

 

(2) A fellobogózás úgy történik, hogy Magyarország zászlaja (továbbiakban: zászló) kerül  

     kihelyezésre az (1) bekezdésben meghatározott közterületeken található összes zászlótartó  

     rúdra, e mellett a Szent Mihály Római Katolikus templom előtti dísztéren felállított 

     zászlótartó rudakra a magyar zászló és a település zászlaja, valamint a Bajnai úton lévő   

     Millenniumi Emlékműnél lévő zászlótartó rudakra a magyar zászló és az Európai Unió  

     zászlaja kerül kihelyezésre. 

 

(3) A fellobogózást a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16 óráig, a zászló leszedését a 

     nemzeti ünnepet követő első munkanap 16 óráig kell elvégezni. 

 

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

   Nagy György     Mike Hajnalka 

   polgármester          körjegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 

2012. május 30. 

 

 

Mike Hajnalka 

    körjegyző 

 

 

 

 



 

 

 

Indokolás 

 

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló helyi rendelethez 

 

Általános Indokolás 

 

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szól helyi rendelet megalkotását a 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valami állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdése és 7.§ (6) bekezdése indokolja. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valami állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 7.§ (6) bekezdése szerint a közterületeket a nemzeti ünnepeken 

önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni. A 24.§ (5) bekezdése 

szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a 

közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.  

Szomor községben a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályait 

tartalmazza. 

 

2.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

  Nagy György      Mike Hajnalka 

  polgármester          körjegyző 


