Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén található közterületekre és
középületekre, továbbá a részben vagy egészben Kiskunhalas Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
2.§
Középületek és közterületek fellobogózásának
részletes szabályai
(1) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény rendelkezésein túl állandó jelleggel ki kell tűzni Magyarország
zászlaját (a továbbiakban: zászló) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi
önkormányzat) által alapított gazdasági társaságok székhelyén és telephelyein.
(2) A zászlót a helyi önkormányzat képviselő-testülete és a helyi önkormányzat
közigazgatási feladatait ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal bejárati
homlokzatán az európai uniós és a város zászlója között kell elhelyezni, továbbá a
székely zászlót a város zászlója mellé kell kitűzni.
(3) A zászlót a képviselő-testület dísztermében az európai uniós, a Bács-Kiskun megyei és a
városi zászlók között kell kihelyezni.
(4) A zászlók időszakos kihelyezésénél – nemzeti ünnepeink napján, és a (8) bekezdés
alapján elrendelt napokon – Magyarország zászlaja mellett az európai uniós és a városi
zászlók egyenlő arányban kerülnek kihelyezésre a Hősök tere, 53-as főút belterületi
szakaszán (Széchenyi utca, Hősök ligete, Erdei Ferenc tér, Fejérföld utca), Kossuth utca,
Köztársaság utca és Semmelweis tér.
(5) Testvértelepülések zászlóinak, diplomáciai programok esetén a vendégül látott küldöttség
országzászlóinak kihelyezéséről a polgármester dönt.
(6) Állandó jelleggel fel kell vonni Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) a
Hősök terén található Országzászló emlékműnél.
(7) Az alábbiakban felsorolt, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének vezetője
(továbbiakban: polgármester) által meghatározott emléknapok esetén a lobogót félárbócra
kell engedni:
a) június 4.
b) október 6.
c) november 4.
(8) A jelentős városi, országos események alkalmával – különösen város napja, szüreti
fesztivál – a polgármester elrendelheti Magyarország zászlajának és a városi zászló

kitűzését, illetve a lobogó ünnepélyes felvonását, amelyről köteles a tájékoztatás helyben
szokásos formájában értesíteni a lakosságot és gazdálkodó szervezeteket.
3. §.
Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás
(1) Nemzeti ünnepeken valamennyi középületen és közterületen Magyarország zászlaját,
lobogóját ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.
(2) Nemzeti ünnepeken és jelentős városi események alkalmából a polgármester elrendeli a
városháza előtt Magyarország lobogójának és Kiskunhalas város lobogójának ünnepélyes
keretek közötti felvonását. A nemzeti ünnepen Magyarország zászlajával kell lobogózni.
Május 1-jén az európai unió zászlójával is lobogózni kell.
a)A lobogó ünnepélyes felvonásának időpontját a polgármester határozza meg, általában
az ünnep napján 8.00 órától 12.00 óráig.
b)A polgármester külföldi delegációk látogatása esetén elrendelheti Magyarország
lobogójának felvonását a Semmelweis téren, mely alkalommal a delegáció nemzeti,
illetve egyéb (pl. uniós, közigazgatási egység, szervezet, gyász, lyukas) lobogója is
felvonásra kerül, illetőleg zászlójuk is kihelyezésre kerülhet.
(3) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt
zászlótartók, illetve közterületen felállított árbocok használatával történik.
(4) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon legkésőbb 18 óráig, a zászlók
bevonását az ünnepnap elteltét követő ötödik munkanapon, legkésőbb 18 óráig kell elvégezni.
4.§
A zászló és a lobogó védelme
(1)A zászló bevonásának, illetve a lobogó levonásának elrendelése szóbeli utasítás
formájában történik. A polgármester, illetve az önkormányzati hivatal vezetője (továbbiakban:
jegyző) az önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények vezetői számára
szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – javasolhatja a zászló
bevonását, illetve a lobogó levonását.
5.§
A közterületek fellobogózásáért való felelősség
(1) A közterületek fellobogózásáért a polgármester felelős.
(2) A polgármester utasításának megfelelően a Halasi Városgazda Zrt. feladata megszervezni
a település közterületeinek fellobogózását.
(3) A fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról, értve ez alatt a zászlótartókat, illetve a
zászlókat, lobogókat Kiskunhalas Város Önkormányzata gondoskodik a mindenkori éves
költségvetés terhére.

6. §.
A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések
(1) A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott méretű és
tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot lehet használni a
középületeken és a középületek előtt, valamint a közterületen.
(2) A zászló tisztításáért a zászló, lobogó kihelyezésért felelős személyek tartoznak
felelősséggel.
(3) A zászló, illetve lobogó tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő
fellobogózás – pl.: tartalék zászló, illetve lobogó alkalmazásával – biztosítható legyen.
7. §.
Nyilvántartás
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának polgármestere, Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatalának jegyzője és az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó
intézmények, gazdasági társaságok vezetői gondoskodnak, saját szervezetük vonatkozásában,
illetve a szervezetük által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó
nyilvántartás vezetéséről.
(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
a) a nyilvántartó szerv nevét,
b) a zászló sorszámát,
c) a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását,
d) a beszerzés időpontját,
e) az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját,
f) az állandó jellegű használat várható megszűnési időpontját,
g) az ideiglenes használatból történő kivonás kezdő és záró időpontját,
h) a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait,
i) a használatból való végleges kivonás időpontját, okát,
j) szükség esetén a megjegyzést.
(3) A lobogó nyilvántartásnak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel,
hogy a zászló helyett lobogót kell írni, illetve ki kell hagyni a szövegből a zászlórúd szöveget.
(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy
egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetők kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a
polgármester felé a zászló megrongálódását.
8. §.
Ellenőrzés
(1) A közterület-felügyelet éves beszámolója tartalmazza a zászló és lobogó ellenőrzés
tapasztalatait.

9.§.
A díszkivilágításról
(1) A díszkivilágítási berendezéssel felszerelt, jelen rendelet függelékében megnevezett
közterületi létesítményeket, valamint épületeket az e rendeletben meghatározott módon és
üzemeltetési rendben kell kivilágítani.
(2) A nemzeti ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon és az ünnep napján kell
biztosítani az (1) bekezdés szerinti létesítmények, épületek díszkivilágítását.
(3) A díszkivilágítási berendezéseket alkonyattól (a közvilágítás üzembe helyezésétől) 24
óráig kell működtetni.
(4) A polgármester jogosult jeles ünnep, valamint egyéb rendkívüli esetben intézkedni a
létesítmények, épületek díszkivilágításáról. A díszkivilágítási berendezéseket a
polgármester eseti döntésének megfelelő időponttól kell működtetni az általa
meghatározott időtartamig.
10.§.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról,
díszkivilágításáról szóló 29/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.

Kiskunhalas, 2016. december 15.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2016. december 16.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
Jegyző

1. számú függelék a 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Az alábbiakban megnevezett közterületi létesítmények, valamint épületek díszkivilágítását
kell a Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról
szóló 34/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon biztosítani:
1) Középületek, műemlékek
a) Városháza torony (Hősök tere 1.).
b) Szűts József Általános Iskola torony megvilágítás (Köztársaság u. 9.).
2) Köztéri szobrok, emlékművek
a) Az I. Világháború hősi halottainak emlékműve (Hősök tere).
b) Kuruc vitéz szobor (Búsuló kuruc, csak idényjelleggel) (Kossuth-Bercsényi u.).
c) Református templom Csokonai emléktábla (Hősök tere).
d) A csipkevarró (Kossuth u.).

