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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdése szerint a közterületeket a nemzeti ünnepeken
önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni. Ugyanezen jogszabály 24.
§ (5) bekezdése alapján felhatalmazást kapott a települési önkormányzat képviselő-testülete,
hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló 37/2000. (XI. 29.) Kr. rendelete (a továbbiakban: Kr. rendelet)
szabályozza a közterületek és középületek fellobogózásának rendjét. A Kr. megalkotása óta
eltelt több mint egy évtized szükségessé teszi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, új
rendelet megalkotását.
Az Alaptörvény A) cikke értelmében „HAZÁNK neve Magyarország.” Az Alaptörvény
indokolása szerint „a magyar állam neve - mind a hazai használat során, mind a
külkapcsolatokban - Magyarország. Hazánkat ezer éve ezzel a névvel illették itthon és külföldön
egyaránt. Ez a meghatározás kijavítja azt a következetlenséget, amely a hatályon kívül
helyezendő 1949. évi XX. törvény szövegében az elnevezéssel kapcsolatban található.” Erre
tekintettel szükséges a rendelet szövegezésében változtatásokat végrehajtani.
A zászló és a lobogó használatának szabályozása érdemben nem változik, azonban –
figyelemmel a Közgyűlés januári ülésén elfogadott, a „Magyarország lobogójának felállításáról
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére” tárgyú 8/2018. (I. 25.)
határozatra – a rendelet nevesíti Debrecennek azokat a tereit, ahol nemzeti és állami ünnepek
alkalmával zászlófelvonás mellett emlékezhet, ünnepelhet a lakosság.
A rendelet szerint a címer és a zászló engedélyhez kötött használata körében a kereskedelmi
célú felhasználás esetén – a várost bemutató, népszerűsítő kiadványok, illetve a városban
hagyománnyal rendelkező jellegzetes termékek kivételével – a címer vagy a zászló
használatáért díjat kell fizetni.
A rendelet változatlanul kimondja, hogy zászló (lobogó) kitűzésére, illetve felvonására
vonatkozó rendelkezések betartásának, illetve a zászló (lobogó) és azok környezete
tisztaságának ellenőrzéséről a Debreceni Közterület-felügyelet gondoskodik.

II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezdése szerint
a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A Kr. rendelet nem minden tekintetben felelt meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek sem, az új rendelet megalkotása során már
figyelemmel voltunk ezekre az előírásokra is.
A Jat. 16. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítőjének feladata - a 2. § (4) bekezdésében
foglalt követelmények figyelembevételével - a jogszabály szakmai tartalmának kialakítása.
Előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatás:
A Jat. 17. §-ában foglalt rendelkezés alapján – az előzetes hatásvizsgálati szempontoknak
történő megfelelés céljából – az előterjesztés előkészítése során megvizsgáltuk a rendelet
valamennyi jelentősnek ítélt hatását, az e tárgykörben való rendeletalkotás szükségességét,
valamint az alkalmazáshoz szükséges feltételeket.
A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások a rendelettervezet esetében nem értelmezhetőek.
A Jat. 17. § (2) bekezdésében szereplő környezeti, egészségi következményekre vonatkozó
hatásvizsgálat elvégzésének szempontjai a rendelettervezet esetében nem értékelhetőek. A
rendeletmódosítás adminisztratív többletteherrel nem jár, azonban a jogszabály alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni.
Debrecen, 2018. február 9.
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