
 
Úri Község Önkormányzata 14/2000.(XII.1.) számú rendelete 

Úri Község középületeinek állami és nemzeti ünnepeken, valamint egyéb 
alkalommal történő fellobogózásáról 

 
 

Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti 
jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének használatáról szóló 1995. évi 
LXXXIII. törvény 21. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Úri Község 
középületeinek és közterületeinek állami és nemzeti ünnepeken, továbbá egyéb 
alkalommal történő fellobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Úri Község közigazgatási területén lévő középületek 
fenntartóira és az önkormányzat intézményeire. 

 
II. 

 
A középületek és közterületek fellobogózásának részletes szabályai 

 
2. §. (1) Ünnepi (címerrel ellátott) zászlót kell alkalmazni 

- március 15-én 
- augusztus 20-án 
- október 23-án 

(2) Ünnepi (címerrel ellátott) zászlót kell továbbá alkalmazni minden olyan esetben 
amikor azt a Képviselő-testület külön határozattal elrendeli.  
 
(3) Országos gyász elrendelése esetén a középületekre fekete, vagy gyászszalaggal ellátott 
nemzeti színű zászlót kell kitűzni. 
 
3. §. (1) A községben lévő középületeket, önkormányzati intézményeket a 2. §. (1) - (2) 
bekezdéseiben foglalt ünnepeken, illetve esetekben nemzeti színű zászlókkal kell 
fellobogózni. 
 
(2) A község zászlójának használatára az önkormányzat címerének és zászlójának 
alkotásáról és használatáról szóló 7/1998.(VI.29.) számú rendelet 8. §-a rendelkezik. 
 
4. §. (1) A középületek a zászlókon kívül a lehetőségekhez és az alkalomhoz illően egyéb 
módon is lehet díszíteni. 
 
(2) A középületek, önkormányzati intézmények és közterületek kötelező fellobogózása 
esetén a zászlókat az ünnepet - eseményt - megelőző nap 15 óráig kell kitűzni. 
A zászlók, illetve díszítések az ünnepet - eseményt - követő munkanapokon reggel 6 
órától távolíthatók el, s nyolc órán belül azokat be kell szedni. 



(3) A rendeletben megjelölt ünnepek esetén a közintézmények vezetői minden külön 
felhívás nélkül kötelesek az előírt módot alkalmazni. 
 
5. §. Aki e rendeletben meghatározott zászló kitűzésére 3. §. (l) - (2), és a 4. §. (2) bek. 
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, szabálysértést követ el és 30.000.- forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

III. 
Záró rendelkezések 

 
6. §. E rendelet 2000. december l-én lép hatályba. 
        Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Úri, 2000. november 20. 
 
 
 
 C s á k  Ágoston       Árokszállási Istvánné  
 polgármester        jegyző  
 
Rendelet kihirdetve Úri, 2000. XII. 01.  Árokszállási Istvánné  

 jegyző  


