Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
Mány Község Önkormányzata közigazgatási területén a közterületek
lobogózásáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 7. § (6) bekezdésében és a 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mány Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területére.
2. § Az év valamennyi napján az Önkormányzat hivatala előtti zászlótartó rudakat
úgy kell lobogóval ellátni, hogy az önkormányzati hivatallal szemben állva
jobboldalon a nemzeti zászló, bal oldalon az Európai Unió zászlaja kerüljön
felvonásra. Az Önkormányzat hivatala épületének homlokzatán Mány Község
Önkormányzata zászlaja kerüljön elhelyezésre.
3. § Az év valamennyi napján az Önkormányzat 1. mellékletben meghatározott
intézményei homlokzatán a nemzeti zászló és Mány Község Önkormányzata zászlaja
kerüljön elhelyezésre.
2. Lobogózás a nemzeti ünnepeken
4. § (1) A nemzeti ünnepeken a 2. mellékletben meghatározott közterületek,
középületek és emlékhelyek kerülnek Magyarország zászlajával lobogózásra.
(2) A lobogózás nemzeti ünnepeken akként történik, hogy Magyarország zászlaja és
Mány Község Önkormányzatának zászlaja váltakozva kerül kihelyezésre az 1. és 2.
mellékletben meghatározott közterületeken és középületeken, továbbá az
emlékhelyeken található zászlótartó rudakra, illetve zászlótartókra.
5. § A polgármester, illetve az önkormányzat intézményei esetében annak vezetői
kötelesek gondoskodni arról, hogy nemzeti ünnepeken kifogástalan állapotban lévő
zászlók kerüljenek kifüggesztésre.
.
3. Lobogózás nemzeti ünnepnek nem minősített ünnepeken
6. § Mány Község Önkormányzatának közigazgatási területén a nemzeti ünnepnek
nem minősített ünnepeken lobogózandó közterületek, épületek, emlékhelyek
felsorolását és a lobogózás időpontját a 3. melléklet tartalmazza.
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7. § A 6. §-ban meghatározott helyeken a nemzeti zászlóval kell lobogózni.
4. Lobogózás más államból érkezők tiszteletére
8. § Az Önkormányzat meghívására más államból érkező személy, vagy csoport
tiszteletére az Önkormányzat hivatala előtti zászlótartókat úgy lehet lobogóval
ellátni, hogy a hivatallal szemben állva jobboldalon a nemzeti zászló, bal oldalon a
meghívott államának zászlaja kerüljön felvonásra. Az Önkormányzat hivatala
épületének homlokzatán Mány Község Önkormányzata zászlaja kerüljön
elhelyezésre.
9. § A 4. mellékletben meghatározott közterület, épületek, emlékhelyek az
Önkormányzat meghívására más államból érkező személy, vagy csoport tiszteletére
a más állam zászlajával, illetve Mány Község Önkormányzata zászlajával váltakozva
a lobogózható.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző
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1. melléklet a

9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az év valamennyi napján lobogóval ellátandó középületek
1) Hársfadombi Általános Iskola épülete,
2) Mesevár Óvoda épülete.

2. melléklet a 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez
I. A nemzeti ünnepeken lobogózásra kerülő középületek:
1) Ady Endre Művelődési Ház épülete.
II. A nemzeti ünnepeken lobogózásra kerülő közterületek:
1) A Világháborús Hősi emlékmű,
2) Dr. Antall József szobra,
3) Az '56-os emlékmű
mellett álló zászlórúd.

3. melléklet a 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez
A nemzeti ünnepnek nem minősített ünnepeken
lobogózandó közterületek, épületek, emlékhelyek
1) A Doni áttörés és a Kitörésre való megemlékezéskor az I. világháborús Hősi
emlékmű és a Kitörési emlékmű,
2) Dr. Antall József születésére való megemlékezés alkalmával dr. Antall József
mellszobra,
3) A Hősök napja tiszteletére az I. világháborús emlékmű,
4) Húsvétkor a Művelődési Ház,
5) Pünkösdkor a Művelődési Ház,
6) A mányi Búcsú megrendezésekor a Művelődési Ház,
7) Mindenszentek ünnepén az I. világháborús emlékmű,
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8) Karácsony idején a Művelődési Ház.

4. melléklet a 9/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat meghívására más államból érkező személy, vagy csoport
tiszteletére lobogózható középületek, közterületek, emlékhelyek

1) Hársfadombi Általános Iskola épülete,
2) Mesevár Óvoda épülete,
3) Ady Endre Művelődési Ház épülete,
4) Azok az emlékhelyek, amelyek a más állam polgáraihoz köthetők.
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