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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A közgyűlés 78/2018. (IV.26.) határozatában úgy döntött, kerüljön megvizsgálásra, hogy 

amennyiben a nemzeti zászló mellett Kecskemét Megyei Jogú Város Zászlója is elhelyezésre 

kerülne a nemzeti ünnepek során a közterületeken és a közintézményeken, akkor annak 

milyen műszaki és pénzügyi feltételei lennének. 

 

Kecskemét közterületeinek fellobogózását a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a 

közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A Rendelet 12. § (1) bekezdése szerint: 

„(1) Magyarország zászlaját a nemzeti ünnepek és a „Város Napja” október 2. alkalmából 

az alábbi közterületen lévő zászlótartóban kell elhelyezni: 

a) Rákóczi út mindkét oldala, 

b) Jókai utca, 

c) Főtér tengelye, 

d) Főtér Városháza és a Nagytemplom közötti szakasza, 

e) Főtér közúti forgalom által igénybe vett sávja az Aranyhomok Szállodától az Arany 

János utca érintésével a Nagykőrösi utcai csomópontig, 

f) Kiskörút teljes szakasza, 

g) Deák Ferenc téri sétány és azt párhuzamosan körülvevő közút, 

h) Petőfi Sándor utca, 

i) Dózsa György út a vasúti átjáróig és 

j) a Batthyány utca a Nagykörúti csomópontig,” 
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Műszaki feltételek 

 

A közterületek lobogózására irányuló feladatot a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. látja el, a vele fennálló „Közfeladatellátási szerződés” (a továbbiakban: a szerződés) 

szerint. 

 

A szerződés alapján jelenleg 450 helyre 730 db zászló kihelyezése történik a Rendeletben 

meghatározott helyekre. 

Kecskemét zászlajának ugyanezen helyszínekre történő kihelyezése érdekében a jelenleg 

alkalmazott zászlótartók közül a két zászló befogadására nem alkalmasokat kell megfelelően 

átalakítani, amely feladat elvégzésére a szerződés keretei között van lehetőség. 

A kihelyezésre kerülő zászlók 100% hurkolt poliészter (110 g/m
2
) alapanyagól készülnek. 

Méretük 60 cm x 90 cm. A zászlótartó anyaga fa, amely 30 mm átmérőjű és 1,5 m hosszú. 

 

 

 

Pénzügyi feltételek 

 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a szerződés alapján Kecskemét zászlajának 

elhelyezése érdekében az alábbi ajánlatot adta: 

 

Termék megnevezése Egységár  ÁFA érték (HUF) Bruttó érték (HUF) 

Kecskemét város 

zászlója  

4785,00  1291,95 (27%) 6076,95 

A zászlótartók 

karbantartása, 

felkészítése 2 db 

zászló kihelyezésre 

159789,00 43143,03 (27%) 202932,03 

 

 

Fentiek alapján Kecskemét zászlajának a Rendelet szerinti helyeken való elhelyezése a 

bemutatott műszaki megoldással, 450 db helyszínre (50 db tartalékzászlóval) 3 241 410 Ft 

összegű forrást igényel. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. május 30. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

    alpolgármester 



  
 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (VI.21.) határozata 

A közterületek Kecskemét Megyei Jogú Város Zászlójával való fellobogózásának 

műszaki és gazdasági feltételei 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

17991-1/2018. számú tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

 


