
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (Hl. 01.) rendelete a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „Pilisborosjenőért” 

Érdemérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve 
attól a nemes céltól indíttatva, hogy a község lakosságáért, a községért példamutató munkásságot 
kifejtő személyek tevékenységét elismerje, odaadó és eredményes életüket a közösség elé 
példaképül állítsa és nevüket az utókor számára is megörökítse, a díszpolgári cím, a városi kitüntető 
díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1§
Alapító rendelkezés

(1) Pilisborosjenő Önkormányzata jelen rendeletével

„Pilisborosjenő Díszpolgára” címet és
„Pilisborosjenőért Érdemérmet” alapít,

mely érdem szerint adható.

2-§
A „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím adományozásának feltételei

(1) „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím annak a magánszemélynek adományozható, aki

- lakosa vagy lakosa volt a településnek, és a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, 
magatartásával a település anyagi és/vagy szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette 
elő,

- egész életművével, kiemelkedő munkásságával az egyetemes haladás, kultúra, művészet vagy 
tudomány ügyét szolgálta, hozzájárulva ezzel községünk jó hírnevének növeléséhez.

- kiemelkedően eredményes tevékenységet fejtett ki önzetlen és áldozatkész munkával az alábbi 
területek valamelyikén:

a) a község szellemi és anyagi életének fejlesztésében,
b) az oktatás-, a közművelődés-, az egészségügy fejlesztésében,
c) a hagyományok és a kulturális örökség megőrzésében,
d) az emberi kapcsolatok jobbításáért a község és más település lakói közötti 

együttműködés kialakításában,
e) a természeti- és épített környezet megóvásában.



(2) A “Pilisborosjenő Díszpolgára” címre nem jelölhető:
a polgármester,

- a képviselő-testület tagjai,
- bizottsági tagok.

(3) A „Pilisborosjenő Díszpolgára” címre javaslatot tehet bármely Pilisborosjenőn bejelentett 
lakóhellyel rendelkező választópolgár a jelen rendelet 1. sz. mellékletének kitöltésével, amelyet 
nyomtatott formában Pilisborosjenő Önkormányzatának ügy fél szolgálatán vagy elektronikus 
formában a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre lehet beadni.

(4) A december 31-ig összegyűjtött javaslatokat a Humán Bizottság véleményezi, és január 31-ig a
képviselő-testület elé terjeszti, amely dönt arról, hogy az adott évben adományoz-e díszpolgári 
kitüntetést.

(5) A „Pilisborosjenő Díszpolgára” címre vonatkozó előterjesztés alapján a képviselő-testület 
jelöltenkénti szavazólapon titkos szavazás útján, minősített többséggel dönt a „Pilisborosjenő 
Díszpolgára” cím adományozásáról.

(6) A döntést követően a polgármester elkészítteti az oklevelet, mely az alábbiakat tartalmazza:
a. a község címerét színesen,
b. az adományozó önkormányzat nevét,
c. az alábbi szöveget: Pilisborosjenő Önkormányzata ........................................nak,

/nek/ a község lakosságáért, a községért végzett eredményes, önzetlen, 
áldozatkész maradandó munkájáért „Pilisborosjenő Díszpolgára” címet 
adományozza.,

d. az önkormányzat címeres pecsétjét
e. a polgármester aláírását
f. a keltezést

(7) A „Pilisborosjenő Díszpolgára” címet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Érdemére 
rendezett március 15-i ünnepségen a polgármester adja át. A kitüntetendő személyt, illetve 
hozzátartozóit az önkormányzat határozatáról és az ünnepség /illetve a kitüntetés/ időpontjáról és 
helyszínéről előre írásban értesíteni kell.

(8) A „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím tulajdonosát a - a község megbecsülésének jeleként - az
alábbi megkülönböztető jogok és juttatások illetik meg:

a) meghívót kap az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre,
b) az önkormányzati ünnepségeken igény szerint díszhely illeti meg /pl.: az első sorban/, 
amennyiben részvételét előre jelzi,
c) az önkormányzat közművelődési intézményeit, azok rendezvényeit díjtalanul 
látogathatja,
d) nevét és a cím adományozásának rövid indokolását közzéteszik a helyi újságban és a 
település honlapján,
e) megilleti egy helyi művész alkotása, amelyet a cím adományozásakor vehet át,



f) halála után tiszteletére plakettel díszített Emlékpadot állít az önkormányzat.

(9) „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím „posthumus” is adományozható. Ez esetben a címet a 
legközelebbi élő hozzátartozónak kell átadni.

r 3.§
„Pilisborosjenőért” Érdemérem adományozása

(1) A „Pilisborosjenőért” Érdemérem annak a személynek, szervezetnek vagy közösségnek 
adományozható, aki/amely

- a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával a település anyagi és/vagy 
szellemi értékeinek gyarapítását eredményesen segítette elő,

- tevékenysége a 2.§ (1) a)-e) pontjainak legalább egyikében tett egyedi kimagasló eredményt 
tükröz.

(2) A “Pilisborosjenőért” Érdemérem nem adományozható
- a polgármesternek,
- a képviselő-testület tagjainak,
- bizottsági tagoknak.

(3) A „Pilisborosjenőért” Érdemérem adományozására javaslatot tehet bármely Pilisborosjenőn 
bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgár a jelen rendelet 2. sz. mellékletének 
kitöltésével, amelyet nyomtatott formában Pilisborosjenő Önkormányzatának ügyfélszolgálatán 
vagy elektronikus formában a hivataliéi pilisboros j eno .hu e-mail címre lehet beadni.

(4) A „Pilisborosjenőért” Érdemérem adományozásának feltételei, odaítélésének és átadásának 
módja megegyezik a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím adományozásának feltételeivel és 
módjával, azzal a kivétellel, hogy a „Pilisborosjenőért” Érdemérem tulajdonosát nem illetik 
meg a 2.§. (10) bekezdésében felsorolt megkülönböztető jogok.

, 4’§ 
Az Érdemérem feliratának nyelve

Az Érdemérem felirata készülhet magyar és német nyelven egy időben egymás alatt, amennyiben az 
adományozott ezt kéri.

5.§  ,
„Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „Pilisborosjenőért” Érdemérem visszavonása

(1) A „Pilisborosjenő Díszpolgára” címet, illetve a „Pilisborosjenőért” Érdemérmet attól a 
személytől, szervezettől, közösségtől lehet visszavonni, aki/amely az elismerésre méltatlanná 
vált, különösen



a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, vagy
b) akit erkölcsi magatartása miatt a közvélemény a kitüntető cím viselésére érdemtelennek tart, 

vagy
c) akivel kapcsolatban az adományozást követően vált ismertté olyan körülmény, amelynek 

korábbi ismeretében a kitüntető cím adományozására nem kerülhetett volna sor.

(2) A kitüntető címek visszavonására vonatkozó indítványt a polgármesternél, írásbeli indoklással 
kell előterjeszteni. A visszavonásra vonatkozó indítványról az önkormányzat képviselő-testülete 
az odaítéléssel azonos módon és szavazással dönt.

6.§
Tájékoztatás

(1) A cím és az Érdemérem odaítéléséről és visszavonásáról a lakosságot a helyben szokásos módon 
tájékoztatni kell.

7-§
Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a „Pilisborosjenő Díszpolgára” 
cím és a „Pilisborosjenőért” Érdemérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről szóló 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV.05.) rendelete

Tömöri
polgármester



1. sz. melléklet
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2021. (III. 01.) rendelete a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „Pilisborosjenőért” 
Érdemérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről

A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslat tartalmi elemei:

JAVASLAT

„Pilisborosjenő Díszpolgára” cím adományozására

A kitüntetésre javasolt személy adatai

Neve (születési neve):

Foglalkozása:

Lakcíme:

A javaslattevő személy adatai

Neve:

Lakcíme:

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

GDPR
Jelen javaslat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata.

A kitüntetési javaslat indoklása
Kérjük, az indoklásban mutassa be a javasolt személy kiemelkedő személyiségét, munkásságát és 
életművét, valamint a faluközösség érdekében kifejtett tevékenységét, különös tekintettel arra, hogy 
mely konkrét területen/területeken (pl. oktatás, kultúra, szociális terület, egészségügy, emberi 



kapcsolatok, természeti- és épített környezet megóvása stb.) és milyen konkrét tevékenység alapján 
tartja méltónak a kitüntetésre!

A javaslattevő aláírása

A javaslatot nyomtatott formában Pilisborosjenő Önkormányzatának ügyfélszolgálatán vagy 
elektronikus formában a hivatal a pilisborosieno.hu e-mail címre lehet beadni.



2. sz. melléklet
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2021. (III. 01.) rendelete a „Pilisborosjenő Díszpolgára” cím és a „Pilisborosjenőért” 
Érdemérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről

A „Pilisborosjenőért” Érdemérem adományozására vonatkozó javaslat tartalmi elemei:

JAVASLAT

„Pilisborosjenőért” Érdemérem adományozására

A kitüntetésre javasolt személy adatai

Neve (születési neve):

Foglalkozása:

Lakcíme:

A javaslattevő személy adatai

Neve:

Lakcíme:

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

GDPR
Jelen javaslat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok, hogy személyes adataimat Pilisborosjenő 
Község Önkormányzata.

A kitüntetési javaslat részletes indoklása
Kérjük, az indoklásban mutassa be a javasolt személy kiemelkedő személyiségét, a faluközösség 
érdekében kifejtett tevékenységét, különös tekintettel arra, hogy mely konkrét területen/területeken 
(pl. oktatás, kultúra, szociális terület, egészségügy, emberi kapcsolatok, természeti- és épített 
környezet megóvása stb.) és milyen konkrét tevékenység alapján tartja méltónak a kitüntetésre!



Kelt:........ .......................................................

A javaslattevő aláírása

A javaslatot nyomtatott formában Pilisborosjenő Önkormányzatának ügyfélszolgálatán vagy 
elektronikus formában a hivatalwpilisborosieno.hu e-mail címre lehet beadni.




