Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
37/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás város zászlójáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §
(1) Hajdúnánás város zászlója kék-fehér színő sávos lobogó, amelyet a hajdúvárosok
évszázadokon át, mint összetartozásuk jelét használták. Függıleges helyzetben balról,
vízszintesen pedig felül helyezkedik el a kék. Rajta a város címerével, alatta Hajdúnánás
felirattal.
(2) A városi zászló méretei, felhasználástól függıen:
a) 100 x 200 cm,
b) 120 x 60 cm,
c) 60 x 40 cm,
d) 14 x 22 cm.
2. §
(1) A városi zászló használható:
a) a képviselı-testület ülései alkalmával,
b) állandó jelleggel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 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, gazdasági társaságainak ünnepségein,
rendezvényein,
g) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként.
(2) Ha Magyarország zászlajának használata kötelezı, azt a városi zászló nem helyettesítheti.
3. §
(1) A város zászlójának a 2. § (1) bekezdés d)-g) pontjaiban és az ezeket meghaladó további
használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb idıtartamra egyaránt adható.
(2) A városizászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét és címét,
b) a zászló elıállításánakvagy felhasználásának célját, módját, mennyiségét ésidıtartamát,
c) a zászló felhasználásáért felelıs személy megnevezését,
d) a zászlóval díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát,
e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat.
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(3) 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 jóerkölcsbe ütközı.
(4) Ha a kérelem a 3. § (2) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak teljesítése
nem ütközik a 3. § (3) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja.
(5) A városizászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) a felhasználási cél megjelölését,
c) a felhasználás idejét, illetve idıtartamát,
d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az esetleges egyéb
kikötéseket,
e) a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét.
(6) 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.
(7) A városi zászlók beszerzésérıl, ırzésérıl, gondozásáról és nyilvántartásáról a jegyzı
– a gondnok útján –gondoskodik.

4. §
(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló 48/2004.
(XII. 01.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

