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Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2012. április 15-i 
hatályba lépése miatt az önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia a szabálysértési
tényállásokat és következményeket tartalmazó rendeleteit.

A Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése alapján „Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket.”

A fenti előírásnak megfelelően felülvizsgáltuk valamennyi rendeletünket. A 
felülvizsgálat során a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó rendeletek két
csoportba kerültek elkülönítésre az alapján, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) előírásainak 
megfelelnek-e.

Azon rendeletek esetében, amelyek nem felelnek meg a jogszabályszerkesztési
előírásoknak, nemcsak a szabálysértési részek, hanem a teljes rendelet 
felülvizsgálatra került. Ennek egyik oka, hogy az IRM rendelet 102. § (1) bekezdés
értelmében „A módosítás során úgy kell eljárni, hogy a módosított jogszabály egésze és a



módosított szerkezeti egység megfeleljen az e rendeletben foglaltaknak.” Ebből következik, 
hogy valamennyi önkormányzati rendelet módosítása során az IRM rendelet
követelményeit be kell emelni a módosított rendeletbe.

Tekintettel arra, hogy a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi
ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet 2004-es, módosítása helyett a fent 
leírtakat figyelembe véve célszerűnek mutatkozott egy új rendelet megalkotása, 
melybe a szükséges módosítások bekerültek, egyidejűleg megfelel az új jogszabály-
alkotási követelményeknek.

A rendelet-tervezet alapvetően megtartja az eredeti rendelet előírásait, abban csak 
apróbb pontosítások kerültek átvezetésre, pl. ilyen a Magyar Köztársaság
megnevezés módosítása, valamint kikerül a rendeletből a szabálysértési tényállást és 
következményt tartalmazó szerkezeti egység.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a középületeknek és közterületeknek nemzeti és
városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 
rendelet tervezetét elfogadja és …../2012. (….)
számon rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. május 21.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2012. ( ) önkormányzati rendelete

a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi
ünnepeken történő fellobogózásáról 

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 7. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó)
ünnepélyes keretek között, lehetőség szerint katonai tiszteletadással a Tapolca, 
Hősök terén fel kell vonni. 

(2) Valamennyi középületen és közterületen a lobogót ki kell tűzni, vagy fel kell 
vonni:
a) március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napján,
b) május 1-én, a munka ünnepén
c) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén, és
d) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint

a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.

(3) Tapolca Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő valamennyi középületen, és minden közterületen a lobogót ki 
kell tűzni, vagy fel kell vonni: 
a) március 31-én, Tapolca 1966-os várossá nyilvánításának napján, és
b) a Tapolcai Ünnepi Napok rendezvényeihez kapcsolódó időszakban. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben felsorolt alkalmakkor középületekre a lobogót, az
önkormányzati tulajdonban lévő középületekre, valamint a közterületeken 
Tapolca város zászlaját (a továbbiakban: városi zászló) is ki kell tűzni vagy fel kell 
vonni.

(5) A közterületek közül a polgármester határozza meg azokat, amelyeket az ünnep
jellegéhez képest fel kell lobogózni.

2. §

(1) A városi zászlót azokon a középületeken, amelyet az Önkormányzat közfeladatot
ellátó intézménye, valamint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága
(együtt: önkormányzati szerv) használ, állandó jelleggel ki kell tűzni. A városi 



zászló az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasága által
használt épületre (épület elé) is kitűzhető állandó jelleggel. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl azokon a középületeken, középületek előtt, 
amelyeket feladataik ellátása során az Önkormányzat választott testületei,
közigazgatási feladatokat ellátó szervei, közfeladatokat ellátó intézményei
használnak, a lobogót is állandó jelleggel ki kell tűzni, fel kell vonni.  

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szerv több épületben fejti ki tevékenységét,
a lobogó és a városi zászló elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre
irányadó.

(4) Szélsőséges időjárási viszonyok között annak időtartamára a szerv vezetője 
elrendelheti a lobogó és a városi zászló bevonását, levonását. Ez a rendelkezés
nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

3. §

(1) A lobogó beszerzéséről a középület használója, tulajdonosa, közterületek 
tekintetében Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
gondoskodik.

(2) A városi zászló beszerzése, megfelelő tárolása a Hivatal feladata. 

(3) A nemzeti és városi ünnepek alkalmával a méltó megemlékezés érdekében csak
tiszta, jó állapotban lévő lobogók és városi zászlók használhatóak. 

4. §

 A fellobogózást a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. 
(VII. 14.) Korm.rendelet szabályai szerint kell elvégezni.

5. §

(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a bevonást az 
ünnepnap elteltét követő munkanapon, legkésőbb 18.00 óráig 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.

(3) A városi zászlót a lobogóval együtt azonos nagyságban lehet használni úgy, hogy
a lobogó jelentőségét ne csökkentse. 



6. §

(1) Tapolca Város polgármestere az 1. § (2)–(3) bekezdésében felsorolt ünnepeken
kívül is elrendelheti Tapolca közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.

(2) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt
közterületeken is elrendelhető. 

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

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

7. §

Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló
személyek, így különösen közjogi méltóságai, Tapolca országgyűlési képviselői, a 
Képviselő-testület tagjai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester 
elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek 
gyászlobogóval való fellobogózását, illetve a Hősök terén vagy a Katonai Emlékpark 
zászlórúdjaira a lobogó és a városi zászló felvonását, vagy félárbocra eresztését.

8. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő első napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a 30/2004. (VI. 29.) Kt. rendelet.

Tapolca, 2012. május 29.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(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”.

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő 
fellobogózásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése kötelező előírása 
indokolja.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3)
bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában
vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon
alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


