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61/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről 
szóló –  40/2000. (XII. 19.), Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel,  1/1999. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel és a 38/1996. (XI. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 36/1995. (XI. 23.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében adott felhatalmazás 
alapján az alábbiak szerint módosítja a helyi önkormányzati jelképek és a település neve 
használatának rendjéről szóló, 40/2000. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 1/1999. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, és a 38/1996. (XI. 26.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 36/1995. 
(XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet. 
 

1. § (1) A rendelet 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
(4) Ha a nemzeti címer, vagy címeres körbélyegző használata kötelező, az 

önkormányzati címer, illetőleg címeres körbélyegző egyidejűleg nem használható. 
2. § (1) A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a §-ok 

számjelei eggyel nőnek: 

A nemzeti és európai zászló (lobogó) 

9. § (1) Az önkormányzat, annak intézményei, gazdasági társaságai épületükön a 
nemzeti zászlóval (lobogóval) azonos szélességű, szövetből készült európai zászlót 
(lobogót) kötelesek állandó jelleggel kitűzni a nemzeti zászlóval együtt. 

(2) Az európai zászlót (lobogót) az épületen úgy kell kitűzni, hogy szemből nézve a 
nemzeti zászlóhoz képest bal kéz felől legyen. A zászlórúd hossza a nemzeti zászló 
rúdjáéval megegyezik. 

(3) A nemzeti és európai zászlót (lobogót) tekintélyének megőrzése érdekében 
rendszeresen – legalább három havonta – tisztítani kell. 

(4) A nemzeti zászlót (lobogót) legalább évente, az európai zászlót (lobogót) 
elhasználódása esetén cserélni kell. 

(5) Szélsőséges időjárási viszonyok között a hivatal, intézmény vezetője elrendelheti a 
zászló (lobogó) bevonását. 

Záró rendelkezés 

3. § (1) E rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
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Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes 
szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet 2004. november 28-tól hatályba lépett 
rendelkezései teszik szükségessé.  
Az Európai Unióhoz való csatlakozás folytán a Magyar Köztársaság részesévé vált az európai 
egységesülés folyamatának, egyben egy olyan integrációs szervezetnek, amely önálló 
jelképekkel rendelkezik. Az európai identitásunk kifejezése és erősítése érdekében szükséges 
az európai zászló és lobogó felvonása a középületek előtt. 
Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 139. § alapján ki kell tűzni az európai zászlót 
(lobogót) azon középületeken, amelyek esetében a nemzeti zászlót (lobogót) ki kell tűzni. A 
helyi önkormányzat által alapított, közfeladatot ellátó intézmény épületén az európai zászló 
(lobogó) elhelyezését az alapító kötelezővé teheti.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló 
elnevezésnek a használatáról szóló, többször módosított 1995. évi LXXXIII. törvény 13. § (2) 
bekezdése értelmében egyidejűleg nem használható a nemzeti és helyi címer, illetve 
körbélyegző. 

2. §-hoz: Az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló, 
308/2004. (XI.13.) Korm. rendelet 1. §-a meghatározza, hogy milyen feltételekkel kell az 
európai zászlót (lobogót) kitűzni, tisztítani, cserélni, szélsőséges időjárási viszonyok között 
bevonni. A nemzeti zászló (lobogó) tisztítására és cseréjére vonatkozóan a középületek 
fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet 1. §-ban 
meghatározottak az irányadóak. 

3. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza. 

Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. december 21. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
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