
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

46/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete 

Mezőberény Város közterületeinek nemzeti és városi ünnepeken történő 
fellobogózásáról 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ 
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
(1) A rendelet hatálya Mezőberény város közigazgatási területén kiterjed miden közterületre. 
(2) A rendelet szempontjából közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló minden olyan 

állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően 
bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a 
közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az 
a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.  

 
2.§ 

(1) Magyarország nemzeti ünnepein a 4.§ (2) bekezdésben meghatározott közterületeken a 
magyar nemzeti lobogót kell, Mezőberény zászlaját lehet kitűzni. 

 (2) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről a közterületek tekintetében Mezőberény Város 
Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 

(3) A nemzeti ünnepekről és a város más helyi ünnepeiről történő méltó megemlékezés 
érdekében tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell használni a fellobogózáskor. 

 
3.§ 

(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 18:00 óráig, a zászlók leszedését, az 
ünnepnap elteltét követő 18 órán belül el kell végezni. 

(2) Közterületen álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre, 
forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a 
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon. 

 
4.§ 

(1) Mezőberény Város Polgármestere Magyarország nemzeti ünnepein kívül, helyi 
jelentőségű eseményekre tekintettel is elrendelheti Mezőberény közterületeinek teljes, 
vagy részleges fellobogózását. 

(2) A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell 
lobogózni, a polgármester határozza meg. 

(3) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is 
elrendelhető. 

(4) Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős események 
alkalmából kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják 
annak költségeit. 

(5) A magyar nemzethez, valamint Mezőberény polgárainak közösségéhez való tartozás 
jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek is fellobogózhatják ingatlanukat. 

 
 



5.§ 
Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló, így különösen 
Magyarország közjogi méltóságai, Mezőberény országgyűlési képviselői, a Képviselő-testület 
tagjai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti a közterületek 
gyászlobogóval való fellobogózását, valamint a Kossuth tér zászlórúdjaira a magyar nemzeti 
lobogó és Mezőberény zászlajának felvonását, majd félárbocra eresztését. 
 

6.§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 

7.§ 
Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a középületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról 
szóló 19/1999.(VI.21.) számú rendelete. 
 
Mezőberény, 2012. október 29. 
 

Siklósi István sk. Frey Mihály sk. 
polgármester aljegyző 

 

 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2012. október 30. 
 

Frey Mihály 
aljegyző 

 
 
 


