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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 429/2009. /XII. 22./ számú határozatával megbízta az 
Ügyrendi Bizottságot, hogy 2010. március 31-ig készítsen rendelettervezetet az 
állami ünnepek helyi megünneplésének módozatáról, valamint a városi ünnepek, 
emléknapok és gyásznapok méltó megemlékezéséről és azt terjessze a testület 
elé.  
 
Az Ügyrendi Bizottság – a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztálya 
közreműködésével – a feladatnak eleget tett és a mellékelt rendelettervezetet 
terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 
Kérjük annak megvitatását és a tervezet elfogadását. 
 
 
Pásztó, 2010. március 10. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Gajdics Gábor 
             Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

……………..önkormányzati rendelete 
 

az állami, nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a 
közterületeken a zászlók kitűzéséről és a fellobogózásról 

 
Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a 
használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésben kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen 
módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 
1. § A rendelet célja, hogy rendelkezzen a Pásztó városban tartandó ünnepekről, 

megemlékezésekről (a továbbiakban: ünnepek), valamint meghatározza a 
város középületein és közterületein a zászlók kitűzésének és 
fellobogózásának szabályait. 

 
2. § A rendelet hatálya Pásztó város közigazgatási területén kiterjed minden 

középületre és közterületre.  
 
3. § Pásztó város jeles napjai, ünnepei az (1)-(2) bekezdés szerint: 

 
(1) Állami ünnep: Augusztus 20. 

 
Nemzeti ünnepek: Március 15. 

           Október 23. 
 

(2) Az Önkormányzat általában évente megtartja az alábbi városi, illetve 
egyéb ünnepeket: 

 
 a) Január 22.: Magyar Kultúra Napja 
 b) Január 31.: Csohány Kálmán születésének évfordulója 
 c) Február:  Doni katasztrófára emlékezés 
 d) Április 16.: Költészet Napja 
 e) Április 26.: Várossá Nyilvánítás Napja - Múltidéző Zsigmond Nap 
 f) Május 1.:  Munka Ünnepe - Majális 
 g) Június 4.:  Trianoni megemlékezés 

 h) Július 22.: Szent Magdolna Ünnep és Rétesfesztivál, Hasznos 
 i) Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napi Ünnep, Mátrakeresztes 
 j) Augusztus 25.: Gaál István születésének évfordulója 



 k) Szeptember: Szőlő és Bor Ünnepe 
 l) Október 6.:  Aradi vértanúkra emlékezés 
 m) November 11.: Rajeczky Benjámin születésének évfordulója 
 

(3) Az ünnepeket – beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is – lehetőleg 
a napjukon kell megtartani.  
 

4. § Az ünnepek megrendezésének feladatait a Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ látja el. 

 
5. § (1) Valamennyi középületen és közterületek közül Pásztón a Csillag tér 1. 

számtól a Fő utcán a Mátraszőlősi út kereszteződéséig, Hasznoson az 
Alkotmány úton a 101. számtól az Alkotmány út 215. számig, 
Mátrakeresztesen a Kékesi úton a 9. számtól az 55. számig a zászlókat ki kell 
tűzni, vagy fel kell lobogózni: 

a)  március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének napján 

b) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén, 
c)  október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc 

kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 
napján, 

d) április 26-án, Pásztó várossá nyilvánításának napján. 
(2) Pásztó város franciaországi testvérvárosa, Ruffec delegációjának 

pásztói tartózkodása idején, valamint a Francia Köztársaság nemzeti ünnepe 
alkalmából (július 14.) a francia nemzeti lobogót fel kell vonni a 
Polgármesteri Hivatal előtti árbocon. 

 
6. § (1) A magyar nemzeti lobogó és zászló beszerzéséről a (2) bekezdés 

kivételével a középület tulajdonosa, illetve az intézmény vezetője 
gondoskodik.  

(2) A közterületek esetében, valamint a Polgármesteri Hivatal  épületén a 
nemzeti zászló és lobogó, valamint Pásztó város zászlaja beszerzéséről a 
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: 
Városgazdálkodási Kft) gondoskodik. 

(3) Az állami, valamint a nemzeti ünnepekről és a város napjáról történő 
méltó megemlékezés érdekében a zászlók kitűzésekor vagy fellobogózáskor 
tiszta, jó állapotban lévő zászlókat és lobogókat kell használni.  

 
7. § (1) A közterületeken a Városgazdálkodási Kft.-nek a zászlók kitűzését, 

illetve a fellobogózást az ünnepet megelőző napon legkésőbb 16 óráig, a 
levételt az ünnepnap elteltét követő nap 12 óráig kell elvégezni. 

(2) Közterületeken álló létesítményekre, különösen köz-és díszkivilágított 
berendezésekre zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a célnak 



megfelelő üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne 
okozzon.  

 
8. § (1) Pásztó Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a 3. § (1)-

(2) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül indokolt esetben elrendelheti 
Pásztó közterületének teljes vagy részleges fellobogózását, illetve a zászlók 
kitűzését. 

(2) A zászló kitűzése egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt 
közterületekre is elrendelhető.  

(3) A magyar nemzethez, valamint Pásztó város polgárainak közösségéhez 
való tartozás jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, helyi civil szervezetek és 
ingatlantulajdonosok is kitűzhetik a magyar nemzeti zászlót, illetve 
fellobogózhatják ingatlanukat. A zászló és lobogó beszerzéséről és 
kihelyezéséről az ingatlantulajdonosok gondoskodnak.  

 
9. § (1) Nemzeti gyász esetén a nemzeti gyászról szóló mindenkor hatályos 

kormányrendelet – jelenleg 237/2001. (XII. 10.) Kormányrendelet – továbbá 
a nemzeti gyászt kihirdető rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben, Magyarország 
történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló személyek 
halála, vagy tömegszerencsétlenség esetében a polgármester elrendelheti az 
önkormányzati tulajdonban lévő középületeken, közterületeken gyászlobogó 
vagy zászló elhelyezését és a Polgármesteri Hivatal előtt álló árbocra a 
magyar nemzeti lobogó felvonását, majd félárbocra eresztését.  

 
10. § Az európai zászló használatára az Európai zászló és európai lobogó 
használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendeletet 
kell alkalmazni. 
 
11. § E rendelet megfelel a Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelvben foglalt szabályozásoknak. 
 
12. § E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba. 
 
 
Pásztó, 2010. március 9. 
 
 
 
 

Sisák Imre        Dr. Tasi Borbála 
    Polgármester                címzetes főjegyző 


