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45/2006. (VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről 
szóló  -  61/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel,  40/2000. (XII. 19.), Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  1/1999. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 38/1996. (XI. 26.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 

36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet az alábbi 10. §-sal egészül ki: 
(1) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat jelképe 

Dohnányi Ernő: Fanfár című zeneműve. (A továbbiakban: kerületi fanfár.) 
(2) A kerületi fanfár az önkormányzati ünnepeken kötelezően lejátszandó, más 

önkormányzati rendezvényeken használatáról a polgármester dönt. 
(3) A kerületi fanfárt az önkormányzati intézmények ünnepi rendezvények alkalmával, az 

önkormányzati televízió műsorai bevezetéseként használhatja. Nem önkormányzati kerületi 
intézmény, szervezet rendezvényén, vagy nem önkormányzati televízió, rádió műsorában a 
fanfár használatát a polgármester engedélyezheti. 
2. § A további paragrafusok száma értelemszerűen eggyel növekszik. 
3. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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Indokolás 

A rendelet 1. §-a Dohnányi Ernő: Fanfár című művét a kerületi jelképek közé iktatja. A 
zenei szignál rövid zenedarab, amely önkormányzati rendezvények, események, 
mindenekelőtt ünnepi alkalmak bevezetésére szolgál. A kerületi jelképekhez (zászló címer) 
hasonlóan az összetartozás kifejezője a zene nyelvén. 

Az önkormányzat a (2) bekezdés értelmében a nemzeti ünnepek helyi ünnepségein, továbbá 
helyi ünnepségeken használni köteles a kerületi fanfárt, más esetekben azonban az 
alkalomnak megfelelően kerülhet lejátszásra. 
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A (3) bekezdés lehetőséget biztosít a kerületi intézmények és a kerületi televízió számára a 

fanfár használatára, de csak ünnepi alkalommal, illetve a műsor bevezetéseként. A 
megkötöttség a kerületi fanfár tekintélyének megőrzésére szolgál. Azonos célt szolgál az a 
rendelkezés is, amely nem önkormányzat szervezetek esetén a fanfár használatát a 
polgármester jóváhagyásához köti. 
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