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A középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról.
Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a
Magyar Köztársaságra utaló elnevezésének a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. Tv. 21. §. /3/ bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /l/ bek. alapján a
következő rendeletet alkotja:
l. §.
/l/ A rendelet hatálya kiterjed Ipolytölgyes község közigazgatási területén minden középületre, amelyeket az állam és a helyi önkormányzat közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az
állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott közfeladatokat ellátó intézmények feladatuk
során használnak.
/2/ Valamennyi középületet és közterületet fel kell lobogózni
a.- március 15-én, az 1848 - 1849. forradalom és szabadságharc tiszteletére, a modern parlamentális Magyarország megszületésének napján.
b.- Augusztus 20-án az államalapitó Szent István ünnepén.
c.- Október 23-án az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.
/3/ A /2/ bekezdésben felsorolt napokon a közterületekre, az önkormányzati tulajdonban lévő középületekre a magyar nemzeti lobogót és Ipolytölgyes község zászlaját kell kitüzni.
/4/ A magyar nemezti lobogó valamint a községi zászló beszerzéséről a községi önkormányzat gondoskodik.
/5/ A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó
állapotban lévő zászlókat kell használni. A zászlókat rendszeresen tisztitani, évente vagy szükség
szerint cserélni kell.
/6/ A középületek fellobogózásáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

2. §.
/l/ A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét
követő 12 órán belül kell elvégezni.
/2/ A közterületeken álló létesitményekre, villanyoszlopokra zászlótartót csak ugy szabad felszerelni,
hogy az üzemeltetést, karbantartást ne akadályozza, balestet ne okozzon.

3. §.
/l/ Ipolytölgyes község polgármestere /továbbiakban polgármester/ az l. §. /2/ bekezdésében
felsorolt ünnepeken kivül is elrendelheti a község közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.
/2/ Egyházak, társadalmi szervezetek, jelentős események alkalmából kérhetik a polgármestertől a
fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit.
/3/ Magyarország történelmének tragikus eseményei, köztiszteletben álló személyiség elhunyta, vagy
vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti a középületek és közterületek
gyászlobogóval való fellobogózását.
4. §.
/1/ Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, pénzbirsággal sujtható.
/2/ A szabálysértés miatti eljárás a körjegyző hatáskörébe tartozik.
/3/ E rendeletben foglaltak betartásáról, annak ellenőrzéséről a körjegyző gondoskodik.
5. §.
Záró rendelkezések.
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a körjegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
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