
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015.(V. 29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek és középületek fellobogózásáról 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 24. § (5) bekezdésében, valamint az 
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. 
évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendeletben 
foglaltakra a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén található 4. § (1) bekezdésében 
részletezett közterületekre, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által fenntartott 
közfeladatot ellátó intézményekre. 

 
2.§ 

 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni 

a) az Ócsai Polgármesteri Hivatal, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti,  
b) az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, Dózsa 

György tér 1. szám alatti, 
c) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, Baross u. 14. szám alatti, 
d) az Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje, Baross u. 14. szám alatti, 
e) az Ócsai Bolyai János Gimnázium, Falu Tamás u. 35. szám alatti, 
f) az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. szám alatti, 
g) az Egressy Gábor Szabadidőközpont, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám alatti, 
h) a Falu Tamás Városi Könyvtár, Falu Tamás u. 44. szám alatti, 
i) a Központi Orvosi Rendelő, Szabadság tér 4. szám alatti,  
j) a Pest Megyei Kormányhivatal, Gyáli Járási Hivatal Okmányiroda, Ócsai Kirendeltség, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti, 
k) a Dabasi Rendőrkapitányság, Ócsai Rendőrőrs, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. szám alatti 

épületén. 
 

3. § 
 

A 2. §-ban meghatározott középületeken az európai zászlót is ki kell tűzni, vagy az európai 
lobogót fel kell vonni. 
 

4. § 
 
(1) Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepein a 2. §-

ban meghatározott intézményeken túl fel kell zászlózni (lobogózni) a rendelet hatálya alá 
tartozó alábbi közterületeket: 

a) a Bajcsy-Zsilinszky utca Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont közötti szakaszát, 



b) a Kiss János utca Üllői utcáig tartó szakaszát, 
c) az Üllői utca vasúti átjáróig tartó szakaszát,  
d) a Szabadság teret, valamint 
e) az Ócsai Polgármesteri Hivatal (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) előtti közterületi részt. 

 
(2) A Polgármester Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében felsorolt nemzeti 

ünnepeken kívül is elrendelheti a település (1) bekezdésében foglalt közterületeinek 
fellobogózását (zászlózását). 

(3) A 2. §-ban meghatározott középületek fellobogózása (zászlózása) a középületek 
fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában foglaltaknak megfelelő zászlótartók használatával, 
míg az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott közterületen használt lobogók felvonása 
a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő árbocok használatával 
történik. 

(4) Közterületeken álló létesítményekre, különösen közvilágító berendezésre zászlótartót csak 
úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, 
balesetet ne okozzon, és biztosítsa a kihelyezett zászlók épségének megóvását. 

 
5. § 

 
(1) A 4. §-ban foglaltak szerinti zászlózást (fellobogózást) a nemzeti ünnepet megelőző 

munkanapon 16 óráig kell elvégezni és - március 15. napját kivéve - a nemzeti ünnepet 
követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni. 

(2) Március 15. napja esetében március 16. napját követő munkanapon kell a zászlót levenni, 
továbbá a lobogót bevonni. 

 
6. § 

 
(1) A középületek fellobogózására (zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, 

tisztításáét, cseréjéért az adott intézmény vezetője, míg a közterületek fellobogózására 
(zászlózására) szolgáló lobogók (zászlók) tárolásáért, tisztításáért, cseréjéért Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltetési Kft.) ügyvezetője a 
felelős. 

(2) A zászló (lobogó) tisztítására, cseréjére a Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak 
az irányadók. 

 
7.§  

 
(1) A zászló (lobogó) 2. §-ában meghatározottak szerinti kitűzésért (felvonásért) az adott 

intézmény vezetője, a 4. § (1) bekezdésben foglalt közterületek fellobogózásáért a 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a felelős. 

(2) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányuló jogszabályi rendelkezések betartására, 
ellenőrzésére a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak az irányadók. 

 
8. § 

 
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén a Törvény 7. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 

 
 
 



 
9. § 

 
(1) A Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője az Önkormányzat, míg az intézményvezetők az általuk 

vezetett intézmények által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó 
nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
a) a zászló sorszámát, 
b) a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását, 
c) a beszerzés időpontját, 
d) az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját, 
e) az ideiglenes használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 
f) a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait, 
g) a használatból való végleges kivonás időpontját, okát, 
h) szükség esetén megjegyzést. 

(3) A lobogó nyilvántartásának tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel, 
hogy a zászló elnevezés helyett lobogó elnevezést kell használni, illetve ki kell hagyni a 
zászlórúd szöveget. 

(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy 
egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat. 

 
10. § 

 
A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2015. június 1-én. 
 
 
 
 
 
 dr. Molnár Csaba 
 jegyző 
 


