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Kecskemét Megyei Jogú Város  

Alpolgármestere   

 

ügyiratszám:18578-1/2018.  

 

 

 

Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

2018. szeptember 13-i ülésére 

 

 

Tárgy: A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a 

közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A közgyűlés a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek 

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi 

rendelet) szabályozta a város nevének, címerének és zászlajának használatát, valamint 

rendelkezéseket állapított meg Magyarország zászlajának a város egyes közterületein történő 

elhelyezéséről a nemzeti ünnepek és a „Város Napja” október 2. alkalmából. A helyi rendelet 

módosítására teszek javaslatot, az alábbiakban kifejtett indokok alapján: 

 

Általános Indokolás 
 

A közgyűlés a 2018. április 28-i ülésén képviselői indítványt tárgyalt, amely arra vonatkozott, 

hogy a város helyi rendeletben meghatározott közterületeinek és a közintézményeknek a 

nemzeti ünnepek és a „Város Napja” alkalmából történő fellobogózása során Magyarország 

zászlaja mellett a város zászlaja is kerüljön elhelyezésre. A közgyűlés a 78/2018. (IV.26.) 

számú határozatában úgy döntött, hogy kerüljenek megvizsgálásra a város zászlaja 

kihelyezésének pénzügyi és műszaki feltételei. Az erre vonatkozó tájékoztatót a közgyűlés a 

2018. június 21-i ülésén megtárgyalta és tudomásul vette.  

 

 

 

Részletes Indokolás 
 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

 

A szakasz módosító rendelkezést tartalmaz, amelynek értelmében a szakaszban foglalt 

közterületeken lévő zászlótartóban a nemzeti ünnepek és a „Város Napja” október 2.  

alkalmából, valamint október 6-án az Aradi vértanúk terén Magyarország zászlaját és a város 

zászlaját is el kell helyezni. 
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A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

A szakasz hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.   

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kérem, hogy a helyi rendelet módosításával kapcsolatban előterjesztett javaslatomat 

szíveskedjen megtárgyalni, és az abban foglaltakat elfogadni.  

 

Kecskemét, 2018. augusztus 31. 

                                                                      

                                    

                          

 

 

                               Dr. Szeberényi Gyula Tamás                         

                         alpolgármester   

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2018. (.....) önkormányzati rendelete 

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

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény  

24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. 

§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdésében a „Magyarország zászlaját a” szövegrész helyébe a 

„Magyarország zászlaját és a zászlót a” szövegrész, a Rendelet 12. § (2) bekezdésében a 

„Magyarország zászlaját október 6-án” szövegrész helyébe a „Magyarország zászlaját és a 

zászlót október 6-án” szövegrész kerül. 
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2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek 

fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges költségvetési előirányzat beépítésre került 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet módosításának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye 

nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztratív terhekben változás nem várható. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítása még inkább lehetővé teszi a lokálpatriotizmus kifejezését, a nemzeti 

ünnepek és a „Város Napja” méltó ünneplését. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

rendelkezésre állnak.  


