
PILISBOROSJENŐ ÖNKORMÁNYZAT 
3/1994./III.1./ sz. önkormányzati 

R E N D E L E T E 
a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a 

„PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérem alapításáról, 
adományozásuk feltételeiről. 

 
(egységes szerkezetben a 14/1998. (VIII. 27) számú helyi rendelettel) 

 
Pilisborosjenő Önkormányzata attól a nemes céltól indíttatva, hogy a község 
lakósságáért, a községért példamutató munkásságot kifejtő személyek 
tevékenységét elismerje, odaadó és eredményes életüket a közösség elé 
példaképül állítsa és nevüket az utókor számára is megörökítse, az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

1. §. 
Alapító rendelkezés 

 
/1/ Pilisborosjenő Önkormányzata jelen rendeletével 

- „Pilisborosjenő Díszpolgára” címet és 
- „PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérmet alapít. 

 
 

2. §. 
A „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím adományozásának feltételei 

 
/1/ „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím annak a magánszemélynek 

adományozható, aki 
a/ a község szellemi és anyagi életének fejlesztésében, 
b/ az oktatás-, a közművelődés-, az egészségügy fejlesztésében, 
c/ a szociális-, az általános biztonság javítása érdekében, 
d/ az emberi kapcsolatok jobbításáért a község és más település lakói 

közötti együttműködés kialakításában, 
e/ a természeti környezet megóvása, a természet egyensúlyának 

megteremtéséért községünk területén belül, 
 

kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatkész munkával maradandót 
(alkotást) hozott létre. 

 
/2/ A „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím adományozására vonatkozó javaslatot 

írásban, alapos indoklással a polgármesternél kell beterjeszteni minden év 
április 30-ig. 

 
/3/ A cím adományozására javaslatot tehet: 

- a polgármester, 
- önkormányzati képviselő, 
- az önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, 
- bármely helyi egyesület és szervezet, 
- bármely magánszemély. 



/4/ A javaslatokat a polgármester gyűjti össze. A határidő lejártakor az e célra 
létrehozott előkészítő bizottság elé terjeszti. /Az önkormányzati bizottságok 
közül vagy „ad hoc” bizottság/ 
A bizottság javaslatát – véleményezéssel – az adott év június 20.-ig az 
önkormányzat képviselőtestülete elé terjeszti. 

 
/5/ A ”Pilisborosjenő Díszpolgára” címre vonatkozó előterjesztésről a képviselő-

testület legkésőbb július 15-ig titkos szavazással, minősített többséggel 
dönt. 

* Megállapította a 14/1998. (VIII. 27.) számú helyi rendelet, amely hatályba lépett 1998. 
augusztus 28-án. 

 
/6/ A döntést követően a polgármester előkészítteti a díszoklevelet az alábbi 

tartalommal: 
- az adományozó önkormányzat nevét, 
- az alábbi szöveget: ”Pilisborosjenő Önkormányzata 
…………………………..nak/nek a község lakósságáért, a községért 
végzett eredményes, önzetlen, áldozatkész maradandó munkájáért 
„Pilisborosjenő Díszpolgára” címet adományozza. 

 - az önkormányzat címeres pecsétjét, 
 - a polgármester aláírását, 
 - a keltezést, 
 - a község címerét színesen. 
 
/7/ A díszoklevelet – díszkötésben – minden évben Szent István király, 

államalapító királyunk ünnepén tartott ünnepségen aug. 20-űn a 
polgármester adja át. A kitüntetésre elfogadott személyt, illetve 
hozzátartozóit az önkormányzat határozatáról és az ünnepség /ill. a 
kitüntetés/ időpontjáról előre írásban étesíteni kell. 

 
/8/ „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím tulajdonosát a – község megbecsülésének 

jeleként – az alábbi megkülönböztető jogok illetik meg: 
- meghívót kap az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, 
- az önkormányzati ünnepségeken díszhely illeti meg /pl.: az első sorban/ 
-az önkormányzat közművelődési intézményeit, azok rendezvényeit 
díjtalanul látogathatja, 

- nevét és a cím adományozásának rövid indokolását bejegyzik a község 
Díszkönyvébe. 

 
/9/ „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím „posthumus” is adományozható. Ez 

esetben a díszoklevelet a legközelebbi élő hozzátartozónak kell átadni. 
 
 

3. §. 
„PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérem adományozása 

 
/1/ Az emlékérem adományozásának feltételei és módja mindenben azonos a 

díszpolgári cím adományozásának feltételeivel és módjával. 
„Pilisborosjenőért” emlékérem intézménynek, közösségnek adományozható. 
A „PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérem tulajdonoság azonban nem illetik 
meg a 2.§. /8/ felsorolt megkülönböztető jogok. 



/2/ Az emlékérem leírása: 
 -Anyaga: futtatott bronz, 
 -Alakja: 80 mm átmérőjű és 3 mm vastag korong, 
 -Felirata: egyik oldalon:-„PILISBOROSJENŐÉRT” fent, 
  -évszám lent, 
 másik oldalon: - feliratos címer. 
 
 

4.§. 
A díszoklevél és emlékérem feliratának nyelve 

 
A díszoklevél felirata készülhet magyar és német nyelven egy időben egymás 
alatt, amennyiben az adományozott ezt elvárhatja. 
 
 

5.§. 
„Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérem 
visszavonása: 
 
/1/ A díszpolgári címet, illetve a „PILISBOROSJENŐÉRT” emlékérmet vissza 

kell vonni attól a személytől, közösségtől, intézménytől, aki, amely a 
kitüntetésre méltatlanná vált. 

/2/ A kitűntető címeket az adományozó önkormányzat vonja vissza. A 
visszavonásra vonatkozó indítványt a polgármesternél, írásbeli indoklással 
kell előterjeszteni. A visszavonásra vonatkozó indítványról az önkormányzat 
képviselőtestülete az odaítéléshez hasonló módon végbemenő folyamat 
után dönt titkosan és minősített többséggel. 

 
 

6.§. 
Tájékoztatás 

 
/1/ A cím és az emlékérem odaítéléséről és visszavonásáról a lakosságot a 

helyben szokásos módon kell tájékoztatni. 
 
 

7.§. 
Záró rendelkezés 

 
/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 Szegedi Róbert Bogár Lászlóné 
 ápolgármester  jegyző 
 sk.   sk. 


