Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2007. (II.23.) rendelete
a
középületek és közterületek fellobogózásáról.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44. § (2) bekezdésében a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a
használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja, hogy meghatározza a zászlónak a helyi önkormányzat illetékességi területén
lévő középületeken és közterületeken történő használatának részletes szabályai.
Az állandó jellegű fellobogózás
2. §.
(1) A helyi önkormányzat
a./ választott testületei
b./ közigazgatási feladatokat ellátó szervei, illetve
c./ az általa fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények
azon középületein, amelyeket feladataik ellátása során használnak a Magyar Köztársaság
zászlaját állandó jelleggel ki kell tűzni.
(2) Állandó jelleggel kell kitűzni a zászlót:
a./ A helyi önkormányzat Képviselő-testülete által, valamint a Polgármesteri Hivatal által
Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt használt középületen.
b./ A helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó alábbi intézményeken:
- Óvoda, Bölcsőde, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Dévaványa, Eötvös u. 2.
- Ványai Ambrus Általános Iskola Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
- „Eötvös József” Gimnázium és Szakiskola Dévaványa, Mezőtúri u. 2.
- Családsegítő- Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat Dévaványa, Eötvös u. 44.
- Margaréta Egyesített Szociális Intézmény Dévaványa, Jéggyár u. 47.
- Strandfürdő és Gyógyászat Dévaványa, Sport u. 5.
- Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa, Széchenyi u. 8.
- Általános Művelődési Központ Dévaványa, Gyöngy u. 4-6.
- Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegység Dévaványa, Árpád u. 20.
(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt szervek több épületben fejtik ki tevékenységüket, a zászló
elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre irányadó.

A zászló védelme a szélsőséges időjárási viszonyok között
3. §.
(1) A szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára
a./ a helyi önkormányzat képviselő-testülete
b./ az önkormányzati hivatal
c./ az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetője elrendelheti az épületen lévő
zászló bevonását.
(2) A zászló bevonásának elrendelése szóbeli utasítás formájában történik. A helyi
önkormányzat Képviselő-testületének vezetője az önkormányzat által fenntartott,
közfeladatokat ellátó intézmények vezetői számára javasolhatja a zászló bevonását.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés a./ - c./ pontjában meghatározott szervek vezetői távollétük,
illetve egyéb körülmények miatt a zászló bevonását nem tudják elrendelni, e rendelet
felhatalmazása alapján arra a szerv vezető-helyettese jogosult.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.
Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás
4. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Nemzeti ünnepeken a település központi részén a közterületet fel kell lobogózni.
A közterület fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt
zászlótartók használatával történik.
A zászlótartók tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
Nemzeti ünnepek – az 1991. évi VIII. törvény alapján:
a./ március 15.
b./ augusztus 20.
c./ október 23.
Nemzeti ünnepeken a zászlót (lobogókat) a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16
óráig kell elhelyezni. A nemzeti ünnepet követő első munkanapon a zászlót, lobogókat
le kell venni.
A zászlók használatára vonatkozó egyéb rendelkezések
5. §.

(1) A zászlót – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen, legalább háromhavonta
tisztítani kell.
(2) A zászló tisztításáért a zászló kihelyezéséért felelős személyek tartoznak felelősséggel.
(3) A zászló tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő fellobogózás –
tartalék zászló alkalmazásával – biztosítható legyen.
6. §.
(1) Az állandó jelleggel használt zászlót legalább évente cserélni kell.
(2) Ha a zászló elhasználódása folyamán jelentősen eltér a vonatkozó szabvány
követelményeitől, az (1) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is
haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.
(3) A zászlók cseréjének anyagi kihatásával a költségvetési rendelet összeállításakor számolni
kell.
(4) A szervek vezetői kötelesek tartalék zászlóról gondoskodni.
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(5) A zászlók megfelelő körülmények között történő tárolásáról, megőrzéséről a szerv
vezetője köteles gondoskodni.
7. §.
(1) A 3. §. (1) bekezdése a./ - c./ pontjaiban meghatározott szervek vezetői, saját szervük
vonatkozásában, illetve a szervük által használt zászlók tekintetében zászló nyilvántartás
vezetésére kötelezettek.
(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- nyilvántartó szerv nevét
- a zászló sorszámát
- a zászló méretét
- a beszerzés időpontját
- az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját
- az állandó jellegű használat várható megszűnési időpontját
- a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait
- a használatból való végleges kivonás időpontját, okát
- megjegyzést.
(3) A zászlókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal.
Ellenőrzés
8. §.
A zászló kitűzésére irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzéséről az Igazgatási
Irodavezető gondoskodik.
Záró rendelkezések
9. §.
E rendelet 2007. március 1-én lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2000.(X.1.) rendelete.
Dévaványa, 2007. február 22.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2007. február 23-án kihirdettem.
Dévaványa, 2007. február 23.
Balogh Csilla
jegyző
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