27/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló 48/2004. (XII.
01.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a./ pontja, valamint a 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében a következı önkormányzati rendeletet alkotja:
1. § A Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló 48/2004. (XII. 01.)
Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következı
rendelkezések lépnek:
„2. §
(1) A városi zászló használható:
a) a képviselı-testület ülései alkalmával,
b) állandó jelleggel a Polgármesteri Hivatal épületének oromzatán, amely a
hagyománytiszteleten túl az önkormányzáson alapuló várost szimbolizálja,
c) települések közti bel- és külföldi kapcsolatokban,
d) a város életében jelentıs helyi események alkalmával,
e) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényen,
f) az önkormányzati szervek, intézmények, vállalatok, ünnepségein, rendezvényein,
g) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként.”
2. § Az Ör. 3. § helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„A zászló használatának engedélyezése
3. §
(1) A város zászlójának 2. § (1) d)-g) pontjaiban és az ezeket meghaladó további
használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb idıtartamra egyaránt adható.
(2) A város zászlójának használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmezı nevét és címét,
- a zászló elıállításának, illetve felhasználásának célját és módját, mennyiségét és
idıtartamát, valamint
- a zászló felhasználásáért felelıs személy megnevezését,
- a zászlóval díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát,
- kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat.
(2) Ha a kérelem a 3. § (2) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak
teljesítése nem ütközik a 3. § (4) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja.
(3) A zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- a felhasználási cél megjelölését,
- a felhasználás idejét, illetve idıtartamát,
- a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az esetleges egyéb
kikötéseket,
- a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét.

(4) A városi zászló használatára, vagy elıállítására nem adható engedély, ha a használat
vagy forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a
közfelfogás szerinti jó erkölcsbe ütközı.
(5) Ha a zászlóhasználat engedélyezés annak elıállításának vagy forgalomba hozatalának
céljából történik, a zászlóhasználatért engedély-díjat kell fizetni. Az engedély-díj mértéke az
elıállított termék mennyiségének és egység (eladási) árának figyelembevételével kerül, eseti
jelleggel megállapításra.
(6) A városi zászlók beszerzésérıl, ırzésérıl, gondozásáról és nyilvántartásáról a jegyzı – a
gondnok útján –gondoskodik.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„4. §
Aki a 2. § (1) illetve a 3. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megszegi vagy
kijátssza, szabálysértést követ el és 30. 000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”
4. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2009. szeptember 24.

