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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISLŐ-
TESTÜLETÉNEK 25 /2000./XII.15./SZ. RENDELE-

TE A KÖZÉPÜLETEKNEK ÉS A KÖZTERÜLE-
TEKNEK A NEMZETI ÜNNEPEN TÖRTÉNŐ

FELLOBOGÓZÁSÁRÓL
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló, a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módo-
sított 1995. évi LXXXIII. Tv. 21.§. /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.

Középületek zászlózása
11..§§..

(1) Az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézményeken, illetve azok előtt –
Polgármesteri Hivatal, EGOMIR, Önkormányzati Tűzoltóság, egészségügyi, szociális, ok-
tatási és művelődési intézményeken – a nemzeti színű zászlót /lbogót/ állandó jelleggel ki
kell tűzni, illetve fel kell verni.

(2) A középületek fel lobogózására a 132/2000./VII.14./ Kormány rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

(3) A zászló /lobogó/ kitűzésére /felvonására/, vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásá-
nak ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik a közterület felügyelők bevonásával.

Középületek illetve közterületek nemzeti ünnepen történő fel lobo-
gózása

22..§§..
(1) A nemzeti ünnepen a városban közfeladatot ellátó intézmények, gazdasági egységek köte-

lesek az általuk használt épületre a Magyar Köztársaság nemzeti színű zászlóját kitűzni, il-
letve lobogóját felverni.

(2) Nemzeti ünnepen az Önkormányzat által fenntartott közintézményeken a Magyar Köztár-
saság zászlaja mellett kitűzhető /felvonható/ a városi zászló /lobogó/ is.

33..§§..
(1) Nemzeti ünnepen a középületek mellett a város főbb közterületeinek felzászlózásáról is

gondoskodni kell.
(2) Nemzeti ünnepen zászlózásra kijelölt főbb közterület:

- Kossuth Lajos utca
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- Gyári út belterületi szakasza
- Bercsényi utca
- Bajcy Zs. utca
- Tököli út az8 Árpád úttól a Prlébániáig
- Ifjúság útja
- Petői Sándor utca
- Csepeli út

(3) Közterületen a nemzeti színű zászló mellett a városi zászló is elhelyezhető.
(4) A közterületre kihelyezett zászló mérete minimum 60 x 80  cm.

44..§§..
A közterületek fel lobogózása a városban a parkfenntartást és parkgondozást ellátó mindenkori
szervezetnek a feladata.

55..§§..
(1) A középületeken, illetve a közterületen elhelyezett városi zászló megjelenési formájára

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének a Város Címerének és Zászlójának alkotá-
sáról és használatáról szóló 10/1992. /IX.17./ sz. rendeletének előírásai vonatkoznak.

(2) A középületen, illetve közterületen elhelyezett városi zászló /lobogó/ nem helyettesítheti a
Magyar Köztársaság nemzeti zászlaját /lobogóját/.

Záró rendelkezés
66..§§..

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 3.§. /2/ illetve /4/ bekezdésében foglaltakat három éves ütemezésben kell végrehajtani.
Szigetszentmiklós, 2000. december 14.

Vargáné dr. Pető Terézia sk. Fodor Antalné dr. sk.
jegyző polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2000. december 14-i ülésén alkotta,
2000. december 15-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Pető Terézia sk.
jegyző
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