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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2012. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról, terjesztéséről,
forgalomba hozataláról,
a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá
a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekről,
elismerésekről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésében,
valamint az Ötv. 10. § (1) bekezdés c./ pontjában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus G/96/1993. számú, 1993. június 1-én kelt
szakvéleményével heraldikai és grafikai szempontból kiadott állásfoglalására – a jelen
önkormányzati rendeletében a helyi címer- és zászló alkotásának, használatának,
előállításának, terjesztésének, forgalomba hozatalának, a város szlogenje használatának, a
településnév használatának, a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb
kitüntetések, elismerések kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza (a továbbiakban: Ör.).
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
Az önkormányzati rendelet megalkotásának célja, hogy a Képviselő-testület – részben a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése
alatt, részben a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
10. § (1) bekezdésének c/ pontja alatt, a helyi önkormányzás alapjoga részeként külön is
kiemelten – önálló rendeletben szabályozza a települést is kifejező helyi címer- és zászló
tartalmi és formai elemeit, ezen önkormányzati jelképek használatának, előállításának,
terjesztésének, forgalomba hozatalának szabályait, a város szlogenje, a településnév
használatának szabályait, valamint a Képviselő-testület által létesített díszpolgári cím és az
Önkormányzat által létrehozott, adományozható egyéb kitüntető címek, elismerések
adományozásának rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed - Pilis Város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező személyen (magyar állampolgáron, bevándorolt és letelepedési engedéllyel
rendelkező személyen, hontalanon, a magyar hatóság által menekültként elismert személyen),
valamint a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáron túlmenően – valamennyi magánszemélyre, jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező személyegyesülésre, aki a rendelet céljában megfogalmazott
a) a helyi címer- és zászló, mint önkormányzati jelképek készítésével, előállításával,
használatával és igénybevételével,
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b) a településnév használatával, igénybevételével,
c) valamint a Képviselő-testület által létesített díszpolgári cím és az Önkormányzat által
létrehozott, adományozható egyéb kitüntető cím(ekkel), elismerés(ekkel) összefüggésben,
bármely jelképpel, mint tárggyal jogviszonyba kerül.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) a települést is kifejező, a Képviselő-testület által elfogadott (a rendelet mellékletét képező)
helyi címerre,
b) a települést is kifejező, a Képviselő-testület által meghatározott (a rendelet mellékletét
képező) helyi zászlóra,
c) a Képviselő-testület által létesített díszpolgári címre,
d) a Képviselő-testület által elfogadott és létrehozott egyéb kitüntető címre („Pilis Városért”
kitüntető címre).
II. RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI JELKÉPEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TERJESZTÉSÉRE,
FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS HAZSNÁLATÁRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
Pilis Város címere
3. §
(1) Pilis város címere: Álló kerektalpú pajzs, felső – vörös – mezejében ezüstszínű kastély.
Az alsó – zöld – mezőben arany szőlőfürt. A két mezőt ezüstszínű, hullámos pólya választja
el.
A felső mezőben lévő kastély Pilis város egyik legrégebbi, történelmi szempontból jelentős,
és múltját is jelképező épületét, a Beleznay-Nyáry kastélyt ábrázolja. Az alsó – zöld –
mezőben lévő szőlőfürt utal a város mezőgazdasági jellegében több évszázada jelentős
szerepet betöltő szőlőművelés hagyományaira.
A két mezőt elválasztó, ezüstszínű pólya a Pilis városban eredő Gerje patakot jeleníti meg.
(2) Pilis Város címerének rajzát az önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Pilis Város zászlója
4. §
(1) Pilis város zászlója: A fekvő téglalap alakú 5:4 arányú ezüst (fehér) lobogó közép
tengelyében Pilis címere, pajzs tartóként zöld leveles szőlőágakkal övezve. A sisak dísz
helyén zöld PILIS felirat. A zászló négy oldalán váltakozva vörös és zöld lángnyelvek. A
vízszintes oldalakon kilenc-kilenc, a függőleges oldalakon hét-hét lángnyelv.
(2) Pilis Város zászlójának rajzát az önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Pilis Város címerének előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba
hozatalára vonatkozó különös rendelkezések
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5. §
(1) Pilis város címerét kizárólag hiteles alakban, színeinek megtartásával lehet előállítani és
használni.
(2) A címer nemes anyagból elkészített eredeti példányát Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tanácstermében kell őrizni és annak őrzéséért a polgármester a felelős.
(3) A címert nyomdai termékek esetén fekete-fehér színben, dísz- és emléktárgyak
alkalmával, az előállításhoz felhasznált anyag színeiben lehet alkalmazni és használni.
(4) A címert az Önkormányzat és szervei, az Önkormányzat fenntartásában és
működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek külön engedély nélkül
használhatják:
a) a város zászlaján,
b) a városháza tanácskozótermében (házasságkötő termében) valamint az Önkormányzat
fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szerveinél,
c) a várossal kapcsolatos kiállításokon, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandában,
d) a település történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre vonatkozó
emléktárgyakon, kiadványokon, plakátokon,
e) az Önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, plaketteken, érméken,
jelvényeken,
f) emléktárgyakon és az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi
önkormányzati költségvetési szervei, továbbá az Önkormányzat által alapított gazdasági
társaságai által kiadott egyes jellegzetes termékein,
g) protokolláris és ünnepi rendezvényeken, azok meghívóin,
h) az önkormányzat képviselő-testülete és az általa, állandó vagy eseti jelleggel létrehozott
szervei által tartott ülése meghívóin,
i) az önkormányzat, vagy polgármesteri hivatal más szervekkel kötött megállapodásain,
j) középületek díszítésére.
6. §
(1) A Képviselő-testület a címer előállítását, használatát, terjesztését, illetve forgalomba
hozatalát politikai, társadalmi szervek, egyesületek, helyi testületek és vállalkozók részére kérelemre - engedélyezheti.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében foglalt hatáskörét a polgármesterre ruházza át (I.
fok).
(3) A polgármester által I. fokon meghozott határozattal szemben - jogorvoslati kérelem
előterjesztése esetén - II. fokon a Képviselő-testület jár el.

(4) A város címerének előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba hozatalára
irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező pontos (teljes) megnevezését és lakhelyét (tartózkodási helyét),
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b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c) az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén, a terjesztés és forgalomba hozatal módját,
e) a címer tartása esetén a tervezett helyszínt,
f) a címer használatának időtartamát,
g) a címer használatáért felelős személy megnevezését.
(5) A rendelet alkalmazásában ügyfélnek kizárólag a kérelmező fél minősül. Az ügyben
beavatkozásnak nincs helye.
(6) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány, vagy tárgy méretarányos rajzát.
(7) A címer előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba hozatalára irányuló
engedély eseti felhasználásra, vagy tartós használatra egyaránt adható.
(8) Az engedélyt kizárólag írásban lehet kiadni és azt vissza kell vonni a címer használatával,
előállításával történő visszaélés gyanújának felmerülése (büntető, vagy szabálysértési eljárás
megindulása) esetén.
(9) A címer előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba hozatalára vonatkozó
engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes pontos (teljes) megnevezését és lakóhelyét (tartózkodási helyét),
b) az engedélyezett címer előállításának / terjesztésének / forgalomba helyezésének /
felhasználásának pontos célját, körét és megjelölését,
c) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,
d) a terjesztés, a forgalomba hozatal, a tartás módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
(10) A város címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával
szabad ábrázolni.
(11) A polgármester, indokolással ellátott kérelem esetében engedélyezheti, hogy a város
címere kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag, - fém, - fa, - bőr stb. színében
jelentkezzék.
(12) A Polgármesteri Hivatal a kiadott engedély(ek)ről - a Polgármesteri Irodán (Titkárságon)
keresztül - nyilvántartást vezet.
Pilis Város zászlójának előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba
hozatalára vonatkozó különös rendelkezések
7. §
(1) Pilis város zászlaját kizárólag hiteles alakban, színeinek és méretarányainak megtartásával
lehet előállítani és használni.
(2) A zászló nemes anyagból elkészített eredeti példányát Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tanácstermében kell őrizni és annak őrzéséért a polgármester a felelős.
(3) A zászlót ezüst (fehér) hatású alapanyagon, eredeti színeinek címerrajzolattal, az
alapanyagból szegélyezett rojttal 5:4 méretaránytól eltérő nagyságban tömeggyártásban is elő
lehet állítani.
8. §
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(1) Pilis város zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a) kiemelkedő nemzeti ünnepeinken (Március 15., Augusztus 20., Október 23.) a középületek
lobogózására,
b) a település életében jelentős helyi események, ünnepségek (így egyházi ünnepségek is) és
rendezvények alkalmából, a polgármester döntése szerint,
c) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott ünnepségeken, rendezvényeken,
d) Pilis és más települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e) cserezászlóként és elismerésként a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével,
f) írásbeli kérelemre, a polgármester külön engedélye alapján.
9. §
(1) A Képviselő-testület a zászló előállítását, használatát, terjesztését, illetve forgalomba
hozatalát politikai, társadalmi szervek, egyesületek, helyi testületek és vállalkozók részére kérelemre - engedélyezheti.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében foglalt hatáskörét a polgármesterre ruházza át (I.
fok).
(3) A polgármester által I. fokon meghozott határozattal szemben – jogorvoslati kérelem
előterjesztése esetén - II. fokon a Képviselő-testület jár el.
(4) A város zászlójának előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba hozatalára
használata iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező pontos (teljes) megnevezését és lakhelyét (tartózkodási helyét),
b) a zászló előállításának, illetve felhasználásának célját és módját,
c) az előállítás esetén, az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén, a terjesztés és forgalomba hozatal módját,
e) a zászló felhasználásának, használatának célját és módját,
f) a zászló tartása esetén a tervezett helyszínt,
g) a zászló használatának időtartamát,
h) a zászló használatáért felelős személy megnevezését.
(5) A város zászlójának előállítására, használatára, terjesztésére, illetve forgalomba hozatalára
használata használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és lakóhelyét (tartózkodási helyét),
b) az engedélyezett zászló előállításának / terjesztésének / forgalomba helyezésének /
felhasználásának pontos célját, körét és megjelölését,
c) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamát,
d) a használat módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
(6) A Polgármesteri Hivatal a kiadott engedélyekről - a Polgármesteri Irodán (Titkárságon)
keresztül - nyilvántartást vezet.
10. §
Az állami címer, az állami zászló valamint a helyi címer, a helyi zászló együttes használata
esetén az állami címernek, az állami zászlónak elsőbbséget kell biztosítani.
Az elsőbbség biztosítása történhet eltérő méretezéssel, eltérő elhelyezéssel, vagy
mindkettővel.
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Pilis város szlogenje és a szlogen használatának rendje
11. §
(1) Pilis város szlogenje: Pilis, az ősmagyar település.
(2) A város szlogenje kis és nagyméretben használható.
(3) A szlogen használatának köre és feltételei:
a) a település életében jelentős- kizárólag helyi – események, kiállítások alkalmával, a
polgármester döntése szerint,
b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényen,
c) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatok tekintetében,
d) protokolláris és ünnepi rendezvényen,
e) történeti és ismeretterjesztő, a város életével és fejlődésével foglalkozó, vagy ilyen jellegű
kiadványon, plakáton,
f) kitüntető emlékplaketten, érmén, dísz oklevélen, emléktárgyon és emléklapon,
g) az idegenforgalmi propagandában,
h) kérelemre, a polgármester külön engedélyével.
(4) A város szlogenjének használata iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező pontos (teljes) megnevezését és lakhelyét (tartózkodási helyét),
b) a szlogen felhasználásának, használatának célját és módját,
c) a szlogen használatának időtartamát,
d) a szlogen használatáért felelős személy megnevezését.
(5) A szlogen használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és lakóhelyét (tartózkodási helyét),
b) az engedélyezett felhasználás pontos célját, körét és megjelölését,
c) a felhasználás idejét és az érvényesség időtartamét,
d) a használat módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.
(6) A Polgármesteri Hivatal a kiadott engedélyekről - a Polgármesteri Irodán (Titkárságon)
keresztül - nyilvántartást vezet.
III. RÉSZ
A TELEPÜLÉSNÉV HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
12. §
(1) Pilis Város nevét, bármely a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959.
évi IV. törvény 685.§ c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet és természetes személy, - az
általa képviselni kívánt szerv, vagy szervezet elnevezéséhez, a tevékenysége gyakorlásához,
vagy működése folytatásához kapcsolódóan, kizárólag előzetes engedély alapján veheti fel,
illetve használhatja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik Pilis Város Önkormányzatára, az
Önkormányzat fenntartásában és működetésében álló helyi önkormányzati költségvetési
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szerveire, az Önkormányzata által részben vagy egészében alapított gazdasági társaságaira,
nonprofit szervezetire, továbbá a „Pilis Városért” Közalapítványra.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés, vagy név felvételét és használatát kizárólag
azon természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
személyegyesülések kérhetik, - akiknek állandó lakóhelye, székhelye, vagy telephelye Pilis
város területén van.
13. §
(1) A város nevének használatát - kérelem alapján, - Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete engedélyezi, át nem ruházható hatáskörben.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező pontos (teljes) megnevezését és lakhelyét, vagy székhelyét, vagy telephelyét,
b) a városnév tervezett használatának pontos és teljeskörű célját,
c) a névhasználat tervezett időtartamát,
d) a névhasználatáért felelős személy megnevezését,
e) a névhasználat tervezett módját és teljeskörű formáját.
(3) A városnév használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes pontos (teljes) nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét, vagy telephelyét,
b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
c) a névhasználat pontos és teljeskörű céljának megjelölését,
d) a névhasználat tervezett időtartamát, az érvényesség időtartamát,
e) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételrendszert, kikötéseket.
(4) A névhasználatra szóló engedély:
a) határozott időtartamra,
b) feltétel bekövetkezéséig,
c) egy alkalomra,
d) határozatlan időtartamra szólhat.
(5) A névhasználatra kiadott engedély visszavonható, ha a képviselő- testület részéről az
engedélyesnek tett, határidőt és feltételt tartalmazó, - felhívás ellenére folytatott tevékenysége sérti a névhasználat, rendelettel elérni kívánt szabályait, feltételeit és a célzott,
tervezett joghatást.
(6) Az engedélyezett név használatának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
14. §
(1) A névhasználatra szóló engedély kiadása megtagadható:
a) ha a névhasználat tervezett célja(i), módja(i) vagy körülménye(i) az Önkormányzat vagy a
települést alkotó lakosság jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
b) ha a képviselő-testület ugyanazon, vagy hasonló tevékenység folytatásához, gyakorlásához
már engedélyt adott ki,
c) ha bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet vezetője kéri,
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d) ha a gazdasági társaság (szervezet) csődeljárás, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás
alatt áll.
(2) A Képviselő-testület a névhasználatra szóló engedélyt visszavonja, ha
a) a névhasználat addig megvalósult célja, módja vagy körülménye az Önkormányzat vagy a
települést alkotó lakosság jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
b) ha a felhasználó a részére kiadott engedélyben meghatározott lényeges további feltétel,
vagy előírás valamelyikét megsérti.
15. §
(1) Aki a település nevét e rendelet hatálybalépése előtt - képviselő-testületi döntés birtokában
- jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására
nem köteles.
(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett település név használatát az engedélyező Képviselőtestület - a korábban kiadott engedély felülvizsgálatával egyidejűleg - a jövőre nézve
megtilthatja, ha
a) a névhasználat eddig megvalósult célja(i), módja(i) vagy körülménye(i) az Önkormányzat
vagy a települést alkotó lakosság jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, vagy
b) ha a felhasználó a részére kiadott engedélyben meghatározott lényeges további feltétel,
vagy előírás valamelyikét megsérti.
IV. RÉSZ
A DÍSZPOLGÁRI CÍM, ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ
EGYÉB KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRE
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
A Díszpolgári Cím adományozására vonatkozó különös rendelkezések
16. §
(1) A Képviselő-testület a településen és érdekében hosszabb időszak alatt kimagasló
politikai, gazdasági, társadalmi és közéleti tevékenység, a település hírnevét öregbítő és
történelmileg is maradandót alkotó személy részére „PILIS VÁROS” DÍSZPOLGÁRA
CÍMET és az ezt tanúsító DÍSZOKLEVELET adományozhat.
(2)2 A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével,
tevékenységének és a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek részletes ismertetésével Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó bizottságai kezdeményezhetik.
(3) A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A beérkezett javaslatokat Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyévben
működő, valamennyi állandó bizottsága véleményezi, megtárgyalja.
(5) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozásáról Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete minősített többséggel határoz.
2

Módosította a 18/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. augusztus 31. napjától.
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(6) A díszpolgári címet és díszoklevelet Március 15-i, vagy Augusztus 20-i, vagy Október 23i nemzeti ünnepen, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(7) A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
A díszoklevelet tartalmazó diploma Pilis címerét hordozza merített papíron, védőtokban
elhelyezve.
(8) A Képviselő-testület a díszpolgári címhez - művészi kivitelű és értékű, egyedi jellegű
tárgyjutalmat adományoz.
(9)3 A Képviselő-testület évente legfeljebb egy díszpolgári címet és díszoklevelet
adományozhat.
Az adományozás kezdő éve: 1994.
17. §
(1) A Képviselő-testület a településen a település érdekében végzett kiemelkedő politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi és egyéb közhasznú közéleti tevékenység
elismeréseként a „PILIS VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETTET és az ezt tanúsító
OKLEVELET adományozhat.
(2) A PILIS VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETT és az ezt tanúsító OKLEVÉL adományozását a
javasolt személy megnevezésével, munkájának, a kitüntető emlékplakett alapjául szolgáló
érdemek részletes ismertetésével a rendelet 16. § (2) bekezdésében megjelölt szervek
kezdeményezhetik.
(3) A „PILIS VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETT a város címerét, a kitüntetés évét és a
kitüntetett nevét tartalmazza.
(4) Az emlékplakett bronzból készítendő és annak elkészíttetéséről a polgármester
gondoskodik.
(5) A beérkezett javaslatok elbírálására vonatkozóan a rendelet 16. § (3)-(6) bekezdéseiben
foglaltak az irányadók.
(6) A „PILIS VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETT ÉS OKLEVÉL adományozásáról – a
polgármester előterjesztése alapján – Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
határoz.
(7) Az emlékplakettet Március 15-i, vagy Augusztus 20-i, vagy Október 23-i nemzeti
ünnepen, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(8) Az emlékplakettel járó oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(9) A Képviselő-testület az emlékplaketthez pénzjutalmat adományozhat, amelynek összegét
a Képviselő-testület tárgy évente, minden évben az Önkormányzat tárgyévi (tárgyidőszaki)
költségvetésének tárgyalásakor határozza meg.
(10)4 A Képviselő-testület évenként legfeljebb egy emlékplakettet adományozhat.
3
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(11) Az önkormányzati rendelet 16. § és 17. §-ában foglalt kitüntetettekről (kitüntetésekről)
Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál díszes kötésű nyilvántartó albumot
kell vezetni, megjelölve abban a kitüntetett nevét, lakcímét, a kitüntetés adományozásának
dátumát, az adományozást kimondó önkormányzati határozat számát és az adományozás
rövid indoklását.
(12) A „PILIS VÁROS” DÍSZPOLGÁRA cím és az ezt tanúsító DÍSZOKLEVÉL, valamint
a „PILIS VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETT és az ezt tanúsító OKLEVÉL posztumusz
kitüntetésként is adományozható.
A kitüntetés posztumusz adományozása esetén is a rendelet 16. § (1) bekezdésében és a 16. §
(1) bekezdésében foglalt feltételek az irányadók.
Posztumusz adományozás esetén a „PILIS VÁROS” DÍSZPOLGÁRA címet és az ezt
tanúsító DÍSZOKLEVELET, valamint a „PILIS VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETTET és az
ezt tanúsító OKLEVELET az elhunyt legközelebbi hozzátartozója veheti át.
18. §
(1) A „PILIS VÁROS” DÍSZPOLGÁRA kitüntető címben és a „PILIS VÁROSÉRT”
elismerésben (elismerő címben) részesülő személyek az Önkormányzat megbecsülését
élvezik.
(2) A kitüntetett személyiségeket megilleti a kitüntetések, elismerő címek viselésének joga.
19. §
(1) A „PILIS VÁROS” Díszpolgárát és a „PILIS VÁROSÉRT” elismerő címben részesített
személyeket a Képviselő-testület üléseire meg kell hívni.
20. §
Az önkormányzati rendelet eredeti példányát, valamint a címerrajz és zászló engedélyezett
példányát a Pest Megyei Levéltárnak, másolati példányát pedig a Képző- és Iparművészeti
Lektorátusnak meg kell küldeni.
20/A. §5
(1) Az Önkormányzat - a Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági
Bizottság6 javaslatára - a környezet érdekében vállalt egyéni felelősség erősítése és
közösségformálás céljából, a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő
teljesítmény elismerésére „Virágos-rendezett udvar, Virágos-rendezett utca” elismerést
adományoz.
(2) Az elismerés évente adományozható családi ház, üzlet, műhely, telephely, valamint utca
és utcaszakasz kategóriákban, családi ház kategóriában maximum 3, a további kategóriákban,
kategóriánként 1 db. elismeréssel.
4
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(3) A családi házak, üzlet, műhely, telephelyek esetében falra kitehető tábla és oklevél kerül
átadásra, mely jogcím és a tábla a Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági
Bizottság7 javaslata esetén visszavonható.
(4) Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.
(5) Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek
vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak
adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli
közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával,
virágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával, hozzájárult
Pilis városszépítéséhez, városképének javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet
fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.
(6) Az elismerés adományozása pályázat alapján, minden év augusztus hónapban megtartásra
kerülő soros Képviselő-testületi ülésén történik az e rendeletben, valamint pályázati
felhívásban meghatározott feltételek szerint, az elismerésre – fényképpel illusztrálva pályázati adatlap nyújtható be melynek benyújtási határideje minden év augusztus hó 05. nap.
(7) A Képviselő-testület a „Virágos-rendezett udvar” elismeréssel az épület falára helyezhető
emléktáblát adományoz. Az emléktábla 25 centiméter X 15 centiméter méretű, rozsdamentes
fém anyagú, rajta felül Pilis címere, alul a "Virágos-rendezett udvar" felirat látható.
(8) Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal
adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.
(9) Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott városi rendezvényen kerülnek
átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban.
V. RÉSZ
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
21. §
(1) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy jogelődje Pilis
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által, - az ún. önkormányzati időszakban
– „Pilis Díszpolgára” és a „Pilis Községért” kitüntetésben (kitüntető címben,
emlékplakettben) részesülő személyek részére nyújtott kitüntető címeket az önkormányzati
rendelet módosításában rögzített kitüntetéssel, kitüntető címmel egyenragúnak tekinti.
(2) Az önkormányzati rendelet 2012. június 01. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Város Önkormányzatának a
helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, előállításáról, terjesztéséről, forgalomba
hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a
díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekről,
elismerésekről szóló 9/2010.(VI. 02.) sz. önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító
5/2011. (I.28.) sz. módosító önkormányzati rendelete.
7
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(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2012. június hó 01. napján.
Szabó Márton
polgármester

dr. Labundy Norbert
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2012. június hó 01. napján.
dr. Labundy Norbert
jegyző
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