
Ózd Város Önkormán y zata Képviselő-testületének
2ll20t5. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

ózd Város önkormányzatának Képviselő_testülete a Magyarország cimerének és zászlqának

hasznáIatárőI, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCil. törvénY 24.§ (5)

bekezdésében kapott felhataln.azás alapján, a 7. § (6) bekezdésben meghatározott

feladatkörében elj árva , ózd Város önkormán yzaía Képviselő-testület Szervezeti és MŰkÖdési

Szabályzatárot sioto 4l2OI3. (IL27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1,2.6. Pontjában

biztosíiott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgaíási és Rendészeti Bizottság

véleményének kikérésével a következőket rendeli eI:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Ózd város köz,tgazgatási területén minden középÜletre és az l.
mellékletben foglalt közterületekre,

2.§

(1) A rendelet hatáIya aIá tartoző közterületeket magyar nemzeti színű zászlÓval fel kell

lobogózni:

a) Január 1-jén, ózd 1949. évi várossá nyilvánításának évfordulóján

b) Március 15-én, az l848-49-es forradalom és szabadságharckezdetének évfordulÓján,

c) Május 1-jén, a munka ünnepén,

d) Augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén,

e) okiober 23-án, az 1956, évi fonadalom és szabadságharc kezdetének, valamint a

Magyar Köztársaság 1 989, évi kikiáltásának évfordulóján,

(2) A városi körforgalmakban található oszlopokat állandó jelleggel fel kell lobogózni.

(3) A polgármester aZ (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti a

közterületek teljes, vagy részleges fellobo gőzásétt, amelyről a helyi sajtó Útján vagY egYéb

módon értesíti az érintetteket,

3.§

A zászlők beszerzéséről a közterületek vonatkozásában a városüzemeltetési feladatokat

ellátó önkormányzati intézmény, középületek esetén az épületet használő intézménY

gondoskodik.

4.§

(1) Azász|őkatazünnepet megelóző napon 13.00 óráig kell kitűzni, eltávolításátaz ÜnnePet

követő napon 16,00 óráig el kel1 végezni,

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

forgalomir ányítő je]zőIámpáI<ra zászlőtartőt csak úgy lehet felszerelni, hogy a

létesítmény Ú"*.it.tesét, karbantartásáíne akadályozza,ba|esetet ne okozzon,
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(3) A 2, § (3) bekezdése alapján elrendelt zászlő kitűzés és eltávolítás időpontjáről a

polgármester rendelkezik.

(4) Az 1. mellékletben megielölt közterületek fellobogózásárÓl a városÜzemeltetési

feladatokat ellátó onkormáy zatl, intézmény, középületek esetén az épületet hasznáIő

intézmény gondoskodik.

5.§

(1) A 2.§ (3) bekezdésben elrendelt lobogózás esetén a polgármester határoZZamegazon

közterületeket, amelyeket azünnepi esómény jellegéhez képest fel kel1 lobogózni,

(2) A fellobogózás egyes útvonalakr a, yagy útvonalak áItal határolt kÖzterÜletekre is

elrendelhető.

(3) Egyházak, társadalmi szervezetek jelentős események alkalmából kérhetik a

pJgármesterlő1 a fellobogózás elrendeiését, amennyiben vállalják annak költségeit,

6.§

(1) országos gyász elrendelése esetén a középületekre fekete, Vagy gyászszalaggal ellátott

nemzeti színű lobogót kell kitűzni.

(2) Ózd városban köztiszteletben álló személy elhunyta esetén a polgármester

rendelkezése alapján - a Városh áza épűIeíén az eltemetés napjáig a gyászlobogót ki kell

tűzni.

(3) ózd Város önkormányzatánakintézményeiben dolgozók elhuny'ta esetén a gYászlobogót

az érintettintézményó n a Q) bekezdésében foglalt időtartamig kell kitűzni,

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,(1)

(2) HatáIyát veszti Ózd Város Önkorm ányzata Képviselő-testületének

nemzeti és városi ünnepeken törlénő fellobogózásáról szőlórf
a közterületek
000. (IX.28.)

önkormánvzati rendelete.
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ZárarJék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011,. évi CLXXXIX, törvény 51,§ (2)

bekezdlse alapjina rendelet 20r5. november 26. napjával került kihirdetésre,

Dr. Alrirási Csab

Ó z d,2015. november 26.

JegyZo



1, melléklet a2tl20I5. (K. 26.) önkormányzatirendelethez

Ózd város lobogóval ellátandó közterületei

1. Rozsnyói út
2. Kőalja út
3. Petőfi Sándor út
4, Damjanich út
5. Vasút utca
6. Uraj út
7. Susa út
8, Március 15. út

9. Szentsimon út
10. Bolyki főút
1 l. Árpád vezér űt
|2.Zrínyi Miklós út a Malom útig
13. Malom út
14. Csépány út
15. Deák út
16. Somsály út
17. Somsályfo telep
18, Akna utca
19. Vasvár út

20. Városháztér
21. Gyújtó tér
22. Munkás út

23.Jászi Oszkár utca
24.Yolny József út
25.Iv út
26.48-as űt
27.Petőfl,tér
}8,Pázmány úr,

29. József Attila út
30. Váci Mihály utca
3l, Mekcsey István út
32.Dózsa György út
33. Dobó István utca a Kovács Hagyó Gyula űtí elágazásig

34. Kovács Hagyó Gyula út

35.Báíszállás telep ío közlekedési útja

36. Center út


