98.
EGYSÉGES SZERKEZET
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2013.(XI.19.)10, 34/2012. (VI. 13.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 59/2011 (XII.
20.) ÖR, 52/2011. (XI. 30.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR,
14/2008. (IV. 9.) ÖR, 12/2008. (IV. 9.) ÖR, 8/2005. (III. 11.) önkormányzati
rendeletével módosított 16/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
a nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről
és a közterületek lobogózásáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a
használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (2.) – (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen
módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következő
rendeletet alkotja
1. §
(1) A rendelet hatálya Budakeszi város közigazgatási területén kiterjed minden
középületre és közterületre.
(2) Budakeszi város ünnepei, megemlékezései, jeles napjai:
Nemzeti ünnepek:
a) Március 15.
b) Augusztus 20.
c) Október 23.
Egyéb ünnepek:
a) Erkel – napok: június 1., vagy 2. hétvégéje,
b) Búcsú (augusztus 5-től 3-4 napig)
c) Úr napja (Úr napján)
d) Családi napok: augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódva,
e) Szüreti felvonulás: szeptember közepén,
f) Márton napi felvonulás: november 11.
g) Aradi vértanúk napja: október 6.
h) Halottak napja: november 2.
i) Városkarácsony: december 23.
j) Kultúra napja: január 22.
k) Az adott éve jeles nemzeti, történelmi eseményeinek centenáriumát
ünnepelje meg a város.
l) Föld Napja
m) Május 1.
n) Emlékezés napja, március 19.1
o) Újévi fogadás, koncert7
p) Makkosi dráma6
(3) Az ünnepeket – beleértve a nemzeti ünnepeket is – lehetőleg a napjukon kell
megtartani.
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8/2005. (III. 11.) Hatálybalépés: 2005. április 1.
59/2011. (XII. 20.) Hatálybalépés: 2011. december 21.

(4)

(5)

(6)

(7)

Az alábbi ünnepek megrendezésében az Erkel Ferenc Művelődési Központ
közreműködésével a következő szervezetek működhetnek közre lehetőség
szerint:
a)
Búcsú: Német Önkormányzat
b)
Úr napja: Római Katolikus Egyházközösség
c)
Családi napok: Budakeszi Polgármesteri Hivatal és Erkel Ferenc
Művelődési Központ
d)
Szüreti felvonulás: Herczeg Tánccsoport
e)
Márton napi felvonulás: Német Önkormányzat
f)
Városkarácsony: Hagyományőrző Kör
g)
Föld napja: nevelési –oktatási intézmények
h)
Emlékezés napja: Német Önkormányzat.1,6
Valamennyi középületet és közterületek közül a Fő utcát fel kell lobogózni:
a)
március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének
kapcsán,
b)
augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén,
c)
október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének,
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján. A
lobogók november 4-éig (a forradalom leverésének napja) vannak
kinn.2
Ugyancsak fel kell lobogózni minden, a város önkormányzatának
tulajdonában lévő középületet, illetve minden közteret július 1. napján,
Budakeszi Város várossá nyilvánításának napján.
A (3)-(4) bekezdésben felsorolt napokon, középületeken a magyar nemzeti
lobogót, önkormányzati tulajdonban lévő középületek esetében, valamint
közterületeken a magyar nemzeti lobogót és Budakeszi város zászlaját kell
kitűzni. Október 23-án a közterületeken az árbocokra lyukas nemzeti
lobogók kerülnek elhelyezésre.2
2. §

(1) A magyar nemzeti lobogó és Budakeszi Város zászlaja beszerzéséről a (2)
bekezdés kivételével a középület tulajdonosa, használója, közterületek
tekintetében a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság Kft.4 gondoskodik.
(2) A helyi önkormányzat által fenntartott intézmények esetében Budakeszi
város zászlajának beszerzéséről a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.4 gondoskodik.
(3) A nemzeti ünnepekről és a város napjáról történő méltó megemlékezés
érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell
használni.
(4) Polgármester hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy nemzeti ünnepeken
lobogózzák fel ingatlanjaikat.
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8/2005. (III. 11.) Hatálybalépés: 2005. április 1.
12/2008. (IV. 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9.
4
4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1.
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3. §
(1)

(2)

A közterületeken a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.-nek4 a fellobogózást az ünnepet
megelőző napon legkésőbb 14 óráig, a zászlók leszedését az ünnep elteltét
követő nap 14 óráig kell elvégezni - kivéve az 1. § (5) bekezdés c) pontja
esetén.2
Közterületeken álló, létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágított
berendezésekre, forgalomirányító jelzőlámpákra zászlótartót csak úgy
szabad felszerelni, hogy a létesítmény célnak megfelelő üzemeltetését,
karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon.
4. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Budakeszi Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
1. § (2) – (4) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti
Budakeszi közterületének teljes vagy részleges fellobogózását.3
A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt
közterületekre is elrendelhető.
Augusztus 20-án a szerviz u. – posta parkoló, halottak napján: református
templom környékén, Úr-napi körmenetkor a Szent László Ház előtti tér
környékén, Márton napi felvonuláskor a Fő u. átkelési pontjain, valamint
Városkarácsony esetében a Szent László Ház előtti téren, Nemzetiségi
Búcsúnál a Posta parkoló területén forgalomkorlátozás lép életbe. A
Budakeszi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetében a
forgalom biztosítása a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.4 feladata, valamint Budakeszi
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkatársai segítenek.
Egyházak, helyi társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős
események alkalmából írásban kérhetik a Képviselő-testülettől a
fellobogózás elrendelését.3
A magyar nemzethez valamint Budakeszi város polgárainak közösségéhez
való tartozás jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi civil szervezetek és
ingatlantulajdonosok is fellobogózhatják ingatlanukat. A zászló
beszerzéséről és kihelyezéséről az ingatlantulajdonosok gondoskodnak.
Erkel-nap, Aradi Vértanúk napja, Október 23-a, Halottak-napján történő
megemlékezések keretében a Budakeszi Önkormányzat maga és intézményei
nevében egy koszorút helyez el a megemlékezés helyén.5
5. §

Lobogó felvonása céljára árboc kerül felállításra a Szarvas téren, Dózsa György
téren (busz végállomás), a Millenniumi Emlékműnél. A város ezen pontján a
nemzeti és városi lobogót állandó jelleggel felvonva kell tartani.
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4/2011. (I. 26.) Hatálybalépés: 2011. február 1.
12/2008. (IV: 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9.
3
14/2008. (IV. 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9.
6
52/2011. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2011. december 1.
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6. §
Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló
személyek halála, vagy tömegszerencsétlenség esetében a Képviselő-testület
elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek
gyászlobogóval való fellobogózását és a Fő téri, a Polgármesteri Hivatal udvarán
lévő zászlórúdra a magyar nemzeti lobogó és Budakeszi zászlajának felvonását,
majd félárbocra eresztését.3
7. §5, 8,10
(1)
(2)
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8. §
(1)
(2)

(3)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 33/2003. (VII. 1.) számú Ör.
rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A nemzeti ünnepek és a helyi ünnepek méltó megünneplése érdekében,
azokat lehetőleg a naptári napon kell megrendezni.”
Az Önkormányzat által létesített alapokról szóló 67/2003. (XII. 22.) számú
Ör. rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A társadalmi
(civil) szervezetek támogatási összeg elszámolásánál Erkel-nap, Aradi
Vértanúk Napja, Október 23-a és Halottak napján történő megemlékezések
keretében történő koszorúzás alkalmával koszorúról szóló számlát nem
számolhatnak el.

Budakeszi, 2012. június 12.
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2012. június 13-tól július 13-ig közzétettem.
Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

3

14/2008. (IV. 9.) Hatálybalépés: 2008. április 9.
29/2011. (VI. 01.) Hatálybalépés: 2011. június 2.
8
27/2012. (V. 04.) Hatálybalépés: 2012. május 5.
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Hatályon kívül helyezte a 36/2013.(XI.19.) ör. 25. §-a. Hatályon kívül 2013. december 4-től.
9
34/2012. (VI. 12.) Hatálybalépés: 2012. június 13.
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