Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
56/2000.(X.13.) rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló, 2000. évi XXXVIII. törvénnyel
módosított 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed az Eger Város közigazgatási területén található közterületekre.

(2)

A rendelet hatálya alá tartozó, annak 1. számú mellékletében meghatározott közterületeket
fel kell lobogózni ( zászlózni ):
a) március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetén, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napján;
b) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén;
c) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetén, valamint a
Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján;

(3)

A lobogót állandó jelleggel kell kitűzni az Egri Várban, valamint a szarvaskői vársziklán e
célra kialakított árbocon. Szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – a
Dobó István Vármúzeum igazgatója vagy a Polgármester elrendelheti a lobogó levonását.
Ez a rendelkezés nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(4)

A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott esetekben a közterületeken a magyar nemzeti
zászlót ( lobogót ) kell kitűzni.
2. §

(1)

A magyar nemzeti lobogó és zászlók beszerzéséről és megfelelő tárolásáról közterületek
tekintetében a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2)

A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó
állapotban lévő zászlókat kell használni.
3. §

(1)

A fellobogózást az ünnepet megelőző napon, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét
követő napon kell elvégezni.

(2)

Közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre,
forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon, és
biztosítsa a kihelyezett zászlók épségének megóvását.

4. §
(1)

A Polgármester az 1. § (2) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti a város
közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

(2)

Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős események
alkalmából kérhetik a Polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben eseti
megállapodás keretében vállalják annak költségeit.
5. §

Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló, így különösen
a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, Eger Város életében kiemelkedő szerepet játszó
polgárok elhalálozása, illetve tömegszerencsétlenség esetén a Polgármester elrendelheti a
közterületek gyászlobogóval való fellobogózását.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Záradék: Jelen rendeletet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. október 12-i ülésén
fogadta el.

Dr. N a g y Imre
polgármester

Dr. E s t e f á n Géza
jegyző

1 számú Melléklet
1./ A nemzeti ünnepeken a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:
- Dobó tér
- -Hatvani kapu tér
- Deák Ferenc út
- 25. számú főközlekedési út /Mátyás király u, Árpád i, Koháry u, Vörösmarty u,
Bartalos u, Kisasszony úti szakasz, II. Rákóczi F. út, Egri u, Szarvaskői u/ és a
Tárkányi út részleges fellobogózása
2./ Az 1. pontban felsorolt közterületeken kívül fel kell lobogózni március 15-e alkalmából az
alábbi közterületeket:
- Petőfi tér
- Kossuth Lajos út
- Egészségház út
- Klapka György út
- Dobó tér

