
Tar Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

19/2012. (XI.26.) számú rendelete 
 

„A község közterületeinek nemzeti és helyi ünnepeken történő fel lobogózása” 
 
 
 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011 évi CCII. Törvény 7.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, illetve alapján valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése alapján – figyelemmel a 132/2000.(VII.14.) 
Korm. rendeletben foglaltakra – a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

 (1) A rendelet hatálya a Tar Község közigazgatási területén lévő középületekre és 
közterületekre terjed ki. 

 
(2) Valamennyi közterületet fel kell lobogózni: 

a./ március hó 15. napján, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a 
modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján, 
 
b./ augusztus hó 20. napján, az államalapító Szent István ünnepén, 
 
c./ október hó 23. napján, - az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, 
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján, 
 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt napokon az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a 
magyar nemzeti lobogót kell kitűzni. 

 
2.§. 

 
(1) A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről a középületek tulajdonosa, használója, a 

közterületek tekintetében Tar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
(2) A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fel lobogózáskor tiszta, jó 

állapotban lévő zászlókat kell használni. 
 

3.§. 
 

(1)A fel lobogózást az ünnepet megelőző napon 16.00 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap 
elteltét követő nap 1200 óráig kell elvégezni. 

 
(2) Közterületeken álló létesítményekre, különösen a köz- és díszkivilágító berendezésekre, 

zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését nem 
akadályozza, balesetet ne okozzon. 

 
 
 



4.§. 
 

(1) Tar Község polgármestere (továbbiakban: polgármester) az 1.§.(2) bekezdésében felsorolt 
ünnepeken kívül is elrendelheti a település közterületeinek teljes vagy részleges fel 
lobogózását. 

 
(2) A közterületek közül azokat, amelyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell 

lobogózni, a polgármester határozza meg. 
 
(3) A fel lobogózás egyes útvonalakon, vagy egyes útvonalak által határolt közterületeken is 

elrendelhető. 
 
(4) A társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek, egyházak jelentős események 

alkalmából kérhetik a polgármestertől a helyi fel lobogózás elrendelését.  
 
(5) A magyar nemzethez, valamint a település polgárainak közösségéhez való tartozás 

jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek is fel lobogózhatják ingatlanaikat.  

 
5.§. 

 
A címer és a zászló engedélyhez nem kötött használata 

 
 (1) A nemzethez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót 
(lobogót) az e törvényben foglalt korlátozások megtartásával használhatja. 
 
(2) A címernek és a zászlónak (lobogónak) a nemzeti ünnepek, az ezekhez kapcsolódó és 
egyéb társadalmi (különösen politikai, gazdasági, tudományos) rendezvény, nemzeti jellegű 
más megemlékezés, valamint katonai tiszteletadás alkalmával történő eseti használata 
megengedett. 
 
(3) A címerrel ellátott zászló, lobogó használata az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben 
megengedett. 
 

6.§ 
 

Közös szabályok 
 

(1)  A címer és a zászló (lobogó) használata során mindenki köteles megőrizni azok 
tekintélyét és méltóságát. 

7.§ 
 
 

Magyarország történelmének tragikus eseményeit, valamint a köztiszteletben álló, így 
különösen a Magyarország közjogi méltóságai, a települést érintő országgyűlési képviselők, a 
Nógrád Megyei Közgyűlés tagjai, elhunytak vagy tömegszerencsétlenség esetén a 
polgármester elrendelheti az önkormányzat tulajdonában lévő középületek, közterületek 
gyászlobogóval való fel lobogózását, illetve Tar Község Önkormányzat épületén elhelyezett 
zászlórúdon a magyar nemzeti lobogó illetve gyászlobogó felvonását, majd félárbocra 
eresztését. 



 
8.§. 

 
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

 Román István                                   Nagy  István 
  polgármester     jegyző 
 

 
Záradék: 
Ezen rendeletet  2012.  november 26. napján kihirdettem. 
 
 
                                                                                                      Nagy  István   
                                                                                                           jegyző 

 
 
 
 
 


