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3/2005. (I. 25.)

Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete

az önkormányzati intézmények európai zászló és európai lobogó használatáról

Budapest-Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bek. biztosított jogkörében eljárva Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. §-a, illetve Az európai zászló és
az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm.rendelet (
továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az általa fenntartott intézményekre vonatkozóan az európai
zászló és európai lobogó használatáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy az európai zászló kerületi fenntartású intézményeken történő kitűzésével, és
intézményi használatával is kifejezze az önkormányzat Európai Uniós elkötelezettségét, az ország
európai közösséghez tartozását.

A rendelet hatálya

2.§
A rendelet hatálya kiterjed Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott intézményekre.

3- §
A Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott intézmények, amelyek Magyar Köztársaság
nemzeti jelképeiről és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi
LXXXIII. törvény alapján nemzeti zászló, vagy lobogó használatára kötelezettek, e rendelet
hatálybalépését követően 30 napon belül kötelesek beszerezni 2 db európai zászlót. Az egyik európai
zászlót székhelyükön, telephelyükön a nemzeti zászló mellé ki kell tűzniük e rendelet 5. §-ában
meghatározottak szerint, míg a másikat méltó körülmények között tartalékként őrizniük kell. Az
intézményeknek nemzeti ünnepi rendezvényeiken a nemzeti zászló mellett az európai zászlót is
használniuk kell. Minden esetben, amikor az intézményben a nemzeti zászlót épületen belül állandó
jelleggel elhelyezik, vele együtt az európai zászlót is el kell helyezni.

4-§
Az intézményeknek e rendelet hatályba lépését követő 30. naptól rendelkezniük kell európai
zászlóval.



5.§
Az európai zászlót a középületen úgy kell kitűzni, hogy szemből nézve azonos magasságban, a
nemzeti zászlóhoz képest bal kéz felől legyen. A zászlórúd hossza a nemzeti zászló rúdjáéval
megegyezik.
Európai lobogó használata annak az intézménynek kötelező, amely e rendelet hatálybalépésekor
rendelkezik árbocra felvonható nemzeti lobogóval. Ebben az esetben a Kormányrendelet
rendelkezései irányadóak.

6.§
Az európai zászlókat, lobogókat rendszeresen de legalább háromhavonta tisztítani, elhasználódás,
eltűnés esetén pedig haladéktalanul pótolni kell.

7.§
Az európai zászlók, lobogók 2005. évi első beszerzésének fedezetét az önkormányzat
költségvetésében biztosítja. A zászlók, lobogók tisztítása, valamint pótlása és további beszerzése az
intézmények költségevetését terheli.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§
A rendelet 2005. június l-jén lép hatályba.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

9-§
E rendelet alkalmazásában:
a) Lobogó: Közterületen, épület előtt, vagy mellette, a talajon, illetve posztamensen álló, rúdra

felvonható nagy méretű zászló; nemzet, vagy közösség megkülönböztető jelképe.
b) Zászló: Kis és nagy méretű, nyélhez erősített nemzeti vagy közösségi jelkép. Ünnepi alkalmakkor

használatos, illetve elhelyezhető asztalon, teremben, vagy épületen.
c) Európai zászló, és lobogó (a továbbiakban együtt: a zászló): Téglalap alakú, hossza a szélességes

másfélszerese, a mező kék színű. A zászlón 12, egymással azonos távolságra
elhelyezkedő, aranyszínű csillag alkot kört, amelynek középpontja a téglalap átlóinak
metszéspontja, sugara pedig a zászló szélességének harmada. A szabályos ötágú
csillagok köré írható kör sugara a zászló szélességének 18-ad része. A csillagok oldalai
a szemközti csúcsokat összekötő átlókra illeszkednek. Minden csillag egy csúcsa a
felső lengőrész felé mutat. A 12 csillag az óra számlapján szereplő számokkal azonos
módon helyezkedik el.
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INDOKOLÁS

Altalános indokolás

Önkormányzatunk, hazánk Európa Uniós tagságát az általa fenntartott intézmények esetében az
európai zászló használatával is kifejezésre kívánja juttatni, ezért a Képviselő-testület rendeletben
szabályozza az európai zászló, és lobogó használatát.

Részletes indokolás

A rendelet céljának meghatározása.

§
A jogi személyek meghatározása, amelyekre a rendelet hatálya kiterjed.

3.- 4.§
A beszerzendő európai zászlók, lobogók mennyisége, a zászlóhasználat egyéb eseteinek, valamint a
beszerezés végső határidejének meghatározása.

5.§.
Az európai zászlók, lobogók kitűzése és felvonása szabályainak meghatározása.

6.§.
Az európai zászlók kezelésére, tisztántartására, pótlására vonatkozó szabályozást tartalmazza a
paragrafus.

7.§.
Az európai zászlók, lobogók beszerzésének, tisztításának, pótlásának, további beszerzésének
költségvetési, finanszírozási kérdései szabályainak meghatározása.

8. §.
A rendelet hatálybalépése időpontjának rögzítése.

9.§.
Az egységes végrehajtás érdekében a rendeletben szereplő kifejezések, fogalmak értelmezése.


