
Pilisborosjenő Önkormányzat 

1/1994. (I. 25.) sz. önkormányzati  

R E N D E L E T E 

Pilisborosjenő címeréről és a címerrel ellátott 

zászlajáról, pecsétjéről és ezek használatáról 

/egységes szerkezetben az 14/2000 (XI. 24) számú helyi rendelettel/ 

 
 
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 

bekezdés a., pontja alapján biztosított jogkörében, figyelembe véve Pilisborosjenő 

legrégebbi 1696-ban alkotott, pecsétlenyomaton és levéltárban megörökített rajzolatot 

címerjelképnek elfogadja és az alábbiak szerint az 53/1993. (IX. 15.) sz. 

Képviselőtestületi határozatának megfelelően rendelkezik. 

 

1. §. 

 

A címer leírása 

 

„Oldalt domború háromszög alakú pajzs kék mezejében lábát terpesztő jobbra lépő, 

jobbra néző kettőzött farkbojtú arany oroszlán lebeg, mellső jobb lábával kacsos szárú 

szőlőfürtöt tart.” 

 

2.§. 

 

A címer feliratozása 

 

Az 1. §.-ban meghatározott címerhez az alábbi felirat használható a helység megjelölése 

céljára. A címerpajzs felső élével párhuzamosan latin betűvel: PILISBOROSJENŐ; a 

pajzs csúcsánál a felső éllel párhuzamosan gótbetűkkel: WEINDORF község neve 

helyezhető el az eredeti címerkép szerint. 

Arányos nagyítás, ill. kicsinyítés megengedett. 



3. §. 

 

A címer használatának köre 

 

1./ Pilisborosjenő címerét díszítő és utaló jelképként használni lehet: 

a./ Pilisborosjenő körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetve gumibélyegző. 

Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm 

átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva. (Pl. Pilisborosjenő Polgármestere, 

alpolgármestere, jegyzője, stb.) 

b./ Pilisborosjenő zászlaján és annak változatain. 

c./ Pilisborosjenő Önkormányzat szerveinek, polgármesterének, jegyzőjének készített 

levélpapírok fejlécén, illetve borítékjain. 

d./ Pilisborosjenő Önkormányzata által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 

kitüntető, vagy emlékérmeken. 

e./ a községháza, önkormányzati hivatal épületének dísztermében, az épület 

homlokzatán és más hivatalos célt szolgáló helyiségeiben. 

f./ Pilisborosjenői Önkormányzat intézményei és az általuk megjelentetett 

kiadványokon. 

 

2./ Pilisborosjenő címerével ellátott körpecsét a község önkormányzatának és más bel-, 

illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg 

szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső 

működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor 

használható. 

 

4. §. 

 

A címer használatának egyéb feltételei 

 

1./ A 3. §. /1/ bekezdés f. pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy 

számára, az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén a község 

címerének használatát – kérelem benyújtásával – a jegyző javaslata alapján a 

polgármester engedélyezheti. A meghatározott célra való használatért díjat kell fizetni, 

amelyet a polgármester határoz meg. 



 

2./ A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a 

hiteles ábrázolást. 

 

3./ Amennyiben a község címerének eredeti színeiben való ábrázolására nincs lehetőség, 

akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia, bőr, stb.) színében, de a 

heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

 

5. §. 

 

A község címerének jogosulatlan használatáról 

 

Aki a község címerét engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő 

módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. 

* A pénzösszeg mértékét 3. 000 Ft-ról 30. 000 Ft-ra módosította a 14/2000. (XI. 24) sz. helyi rendelet. 

Hatályba lépett 2000. 12. 27-én. 

 

6. §.  

 

A község zászlajának használata 

 

1./ A zászlólap – arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2 arányú téglalap – középen 

vágással egy felső kék és egy alsó arany (sárga) mezőre osztott, rajta az első harmad 

vonalában, mint tengelyen foglal helyet a község címere, amelyet a község nevét 

feltüntető felirat fog közre alulról-felülről. A címert a kék mezőben arany (sárga) 

hímzés (szegély) határol. 

A zászló rúd kékkel-arannyal (sárgával) csigavonalban festett, a zászlócsúcs aranyozott 

fémből készült. A község zászló esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb 

oldala 1 méter. 

A község zászlaja a községháza dísztermében kerül elhelyezésre. 

 

2./ A község zászlaja lobogó formájában is használható. A község zászlaja, lobogója –

vagy annak méretarányos változatai – felhasználhatók: 



a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt. 

b./ község Önkormányzatának testületi ülések alkalmával önállóan, a testületi ülés 

helyén. 

c./ a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 

hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt. 

d./ nemzeti, illetőleg községi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, 

félárbocra eresztve. 

e./ minden községgel összefüggő, vagy a község részvételével rendezett eseményen. 

 

7. §. 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

* Hatályba lépett 1994 január 26. 

 

 

 

 

…………………………….          ………………………….. 

 Bogár Lászlóné  Szegedi Róbert 

 jegyző  polgármester 

 

Kiadvány hiteléül: 
 
 
 
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes 
 jegyző 
 
 
 
Pilisborosjenő, 2002. 08. 12. 


