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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2018. április 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  dr. Rékasi Cecília jogi referens 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

       Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

    

 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 19. 

 

 



 

2 
 

 

 Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére  

 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2016. (XII.16.) önkormányzati 

rendelettel alkotta meg Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról szóló rendelkezéseit.  

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdése adja a felhatalmazást a rendeletalkotásra. A 

képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a 

fenti törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét.  

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény 6.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közterületeket 

nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon kell lobogózni. 

 

A fellobogózásra vonatkozó szabályok pontosítása indokolja a rendelet módosítását, így 

Kiskunhalas városában a korábbi szabályozást követve azt kiegészítve a lobogózásra, zászló 

kitűzésre vonatkozó szabályok nemzeti ünnepeinken módosulnak. A nemzeti ünnepek méltó 

megünnepléséhez tartozik a település ünnepi fellobogózása is. A fellobogózás helyi rendjének 

kialakítása, betartása elősegíti a helyi közösségi összetartozást, a nemzeti kultúrához való 

kötődés érzését, a magyarságtudat elmélyülését. 

A hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

módosító rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határidő:   2018. április 30. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Határozatról értesül: Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 

Dr. Rékasi Cecília, jogi referens 

Törőcsik Dávid, rendészeti csoportvezető 

Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. április 18. 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

szóló 34/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításhoz 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

 

Azokon a középületeken, vagy azok előtt, amelyeket a helyi önkormányzatok képviselő-

testületei, valamint az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat 

ellátó intézmények a feladatuk ellátása során használnak, Magyarország zászlaját (a 

továbbiakban: zászló) vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni. A 

nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez tartozik a település ünnepi fellobogózása is. A 

fellobogózás helyi rendjének kialakítása, betartása elősegíti a helyi közösségi összetartozást, a 

nemzeti kultúrához való kötődés érzését, a magyarságtudat elmélyülését, mindezekben 

megnyilvánul a szabályozás társadalmi hatása.  

 

2. Környezeti, egészségügyi következmények: nincs  

 

3. Adminisztratív terhek, jogszabályalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek:  

 

Adminisztratív terheket nem jelent a rendeletben foglaltak végrehajtása. Személyi feltételek 

adottak, a tárgyi feltételek megteremtése nagyobb megterhelést nem jelent, a költségvetésben 

a pénzügyi forrás megteremthető.  

 

4. Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei:  
 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény úgy rendelkezik, hogy azokon a középületeken, vagy azok előtt, 

amelyeket a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, valamint a helyi önkormányzat által 

fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények feladatuk ellátása során használnak, állandó 

jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni Magyarország zászlaját vagy Magyarország 

lobogóját. Önkormányzati rendelet határozhatja meg, hogy a közterületeket nemzeti 

ünnepeken hogyan kell fellobogózni.  

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 18. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról 

szóló 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról szóló 

34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A zászlók időszakos kihelyezésénél – 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.” 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

Kiskunhalas, 2018. április 26. 

      Fülöp Róbert                                                                             Komlósné Dr. Fekete Anikó  

      polgármester                                                                                                 jegyző 

Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Kiskunhalas, 2018. április „….” 

                                        Komlósné Dr. Fekete Anikó 

                                                         jegyző 


