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ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgy:  A Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló 
használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint 
a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló 
használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint 
a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) megalkotása óta eltelt időszak tapasztalati alapján célszerű 
a rendeletünket felülvizsgálni és módosítani. A zászló használatáról szóló rendelkezést a helyi 
viszonyokhoz mérten, a mindennapok használatához szabottan kell megállapítani. A rendelet 
módosításához szükséges fedezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
 
Az alábbi – zászló elhelyezése középületeken, középületek előtt – Kistarcsa település 
zászlajának használatáról szóló változtatásokat terjesztjük elő:  
 
(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületére, az önkormányzat fenntartása alá tartozó 
intézményekre, illetve a körzeti megbízott hivatalos helyiségében (irodájában) egész évben a 
település zászlaját ki kell tűzni. 
(2) Nemzeti Ünnepeken a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt területére, a 
Szabadság útra, valamint a Széchenyi útra teljes hosszában nemzetiszínű zászlókat kell 
kitűzni. 
(3) A Nemzeti Ünnepek idejére a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt terület, a 
Szabadság út, valamint a Széchenyi út fellobogózásának kezdő időpontja az adott esemény 
előtti nap napkelte, záró időpontja pedig az eseményt követő nap napnyugta. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
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„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az Önkormányzat átláthatóan, 
egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a település zászlajának középületeken, 
közterületeken való használatának szabályait.  
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az Önkormányzat az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítja rendeletét. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A település zászlajának nem ésszerű használata.  
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kistarcsa 
település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló használatáról, a 
közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint a 
Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 17. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 

…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 
a Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló 

használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, 
valamint a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7.§ (6) 
bekezdésében, valamint 24. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
(1) A Kistarcsa település címerének és zászlajának megalkotásáról a címer és zászló 
használatáról, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről, valamint 
a Kistarcsa név használatának engedélyezéséről szóló 17/1997. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 7/A.§ (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 

„(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületére, az önkormányzat fenntartása alá 
tartozó intézményekre, illetve a körzeti megbízott hivatalos helyiségében (irodájában) 
egész évben a település zászlaját ki kell tűzni. 
(2) Nemzeti Ünnepeken a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt területére, 
a Szabadság útra, valamint a Széchenyi útra teljes hosszában nemzetiszínű zászlókat 
kell kitűzni. 
(3) A Nemzeti Ünnepek idejére a Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt 
terület, a Szabadság út, valamint a Széchenyi út fellobogózásának kezdő időpontja az 
adott esemény előtti nap napkelte, záró időpontja pedig az eseményt követő nap 
napnyugta.” 

 
(2) A Rendelet 7/A. §-ának alcíme helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „A közterületek, középületek és egyéb helyiségek fellobogózásának rendje”  
 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 
 

Általános indokolás 
 
Az önkormányzati rendelet alapját a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 
132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet és a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény adta. Az elmúlt 
években bebizonyosodott, hogy a lobogó és zászló használatának rendszere kérdéseket vet fel 
a hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatban, amelyek egy új rendszer felállítását 
szorgalmazzák, így célszerű a rendeletet felülvizsgálni és a tapasztalatok alapján módosítani. 
A rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján készült jelen rendelet-tervezet, 
amely az érintettek részére kedvezőbb feltételeket teremt. 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
A rendelet 1. §-ához: 
Azon helyszínek kerültek meghatározásra, amelyekre egész évben ki kell tűzni a település 
zászlaját. A település meghatározott területeinek, közútjainak nemzeti ünnepeken való 
fellobogózásának szabályai kerültek pontosításra. A település meghatározott területeinek, 
közútjainak Nemzeti Ünnepeken való fellobogózására vonatkozó kezdő és záró időpontok 
meghatározása került pontosításra. 
 
A rendelet 2. §-ához: 
A hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


