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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról,  

valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával 

kapcsolatos kegyeleti tennivalókról 

egységes szerkezetben a 7/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelettel  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1. és 3. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) és i) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja. 

1. Alapító rendelkezés 

1. § 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata - azon nemes céltól vezéreltetve, hogy a város lakosságáért 

példamutatóan munkálkodó személyek tevékenységét elismerje, életüket a közösség elé példaképül 

állítsa, s nevüket az utókor számára is megörökítse - Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet és a 

Pilisvörösvárért emlékérmet alapít, és rendelkezik a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos tennivalókról. 

2. A Pilisvörösvár Város Díszpolgár cím adományozása 

2. § 

(1) A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím annak a magánszemélynek adományozható, aki: 

a) a lakosság szolgálatában, 

b) a város fejlesztésében, 

c) az oktatás-nevelés-, a közművelődés- és az egészségügy terén, 

d) a város kulturális- és sportéletében hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 

önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett. 

(2) Az Önkormányzat évente 1 rendes és 1 posztumusz díszpolgári címet adományozhat. A 

díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és a kitüntető címhez méltó ajándéktárgy 

jár, melyek elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik. 

(3) A díszpolgári cím adományozására szóló javaslatot írásban, a polgármesternél kell előterjeszteni, 

minden évben legkésőbb május 31-ig. 

(4) Javaslatot tehet: 

a) bármely önkormányzati képviselő, 

b) az Önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, 

c) bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet, 

d) bármely magánszemély. 

(5) A javaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy életrajzát, a város közösségéért végzett 

tevékenységének méltatását, valamint lehetőség szerint egy fényképet is. 
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(6) A javaslattételre szóló felhívást a Polgármesteri Hivatal minden évben március 31-ig megjelenteti 

a Vörösvári Újságban és az Önkormányzat honlapján. 

(7) A javaslatokat a polgármester összegyűjti, s a határidő lejártakor azonnal az illetékes előkészítő 

bizottság elé terjeszti. A bizottság a javaslatokat - véleményezve – június 30-ig a Képviselő-testület 

elé terjeszti. 

(8) Az előterjesztésről a testület legkésőbb június 30-ig minősített szavazattöbbséggel dönt. 

(9) A döntés után a polgármester elkészítteti az oklevel(ek)et, amely(ek) tartalmazzá(k): 

a) az adományozó önkormányzat nevét, 

b) az alábbi szöveget: Pilisvörösvár Város Önkormányzata ………………… asszonynak/úrnak a 

város lakosságáért hosszú időn keresztül végzett önzetlen, áldozatos, eredményes és maradandó 

tevékenységéért a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozza. 

c) az önkormányzat pecsétjét, 

d) a polgármester aláírását, 

e) a keltezést, 

f) a város címerét, 

Az oklevél mappája: A/3-as méretű, bársonybevonatú, sötétkék színű mappa, ezüstszínű zsinórral és 

bojttal, Pilisvörösvár város címerével. 

(10) Az oklevelet - díszkötésben - minden évben a Vörösvári Napok megnyitóünnepségén a 

polgármester adja át, egy, a kitüntető címhez méltó ajándéktárggyal együtt. A kitüntetendő személyt, 

illetve posztumusz díjazott esetében a hozzátartozóit az önkormányzat határozatáról és az ünnepség 

időpontjáról előre írásban értesíteni kell. 

(11) A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím tulajdonosát az alábbi kiváltságok illetik meg: 

a) Meghívót kap az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre. 

b) Az önkormányzati ünnepségeken díszhely illeti meg. 

c) Az önkormányzat közművelődési intézményeit, azok rendezvényeit díjtalanul látogathatja. 

d) Nevét és a cím adományozásának rövid indokolását megjelenítik a város hivatalos honlapján. 

A honlap frissítéséről a polgármester gondoskodik. 

(12) A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. Ilyen esetben az oklevelet 

és az ajándéktárgyat a legközelebbi élő hozzátartozónak kell átadni. 

2/A. §1 

A 2022. évben, Pilisvörösvár várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából az Önkormányzat 

2 rendes díszpolgári cím adományozhat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Beépítette a 7/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. május 3-tól. 
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3. A Pilisvörösvárért emlékérem adományozása 

3. § 

(1) A Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, 

társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek a város társadalmi-, 

gazdasági-, szociális-, kulturális- és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-

nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, 

testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 

illetve maradandó eredményt értek el. 

(2) Az emlékérem adományozásának feltételei és módja megegyezik a díszpolgári cím 

adományozásának feltételeivel és módjával. A Pilisvörösvárért emlékérem tulajdonosát azonban nem 

illetik meg a 2. § (9) bekezdésében felsorolt kiváltságok. 

(3) Évente legfeljebb négy Pilisvörösvárért emlékérem adományozható. Az emlékérem és az oklevél 

elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik. 

 

(4) Az emlékérem leírása: 

a) anyaga: futtatott bronz, 

b) alakja: 8 cm átmérőjű, 3 mm vastag korong, 

c) felirata: felül: Pilisvörösvárért, alul: évszám, közepén: Pilisvörösvár Város címere látható. 

d) tokja: díszdoboz. 

(5) A mappa leírása: A/4-es méretű, bársonybevonatú, sötétkék színű mappa, Pilisvörösvár város 

címerével. 

(6) A Pilisvörösvárért emlékéremhez járó oklevél szövege: Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata………………asszonynak/úrnak a………………………terén kifejtett kiemelkedő 

munkájának elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.   

   

  4. A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem visszavonása 

4. § 

(1) A díszpolgári címet, illetve a Pilisvörösvárért emlékérmet vissza kell vonni attól a személytől, aki 

a kitüntetésre méltatlanná vált. 

(2) A kitüntető címeket az adományozó önkormányzat vonja vissza. A visszavonásra vonatkozó 

indítványt a polgármesternél, indoklással, írásban kell előterjeszteni. A visszavonásra vonatkozó 

indítványról való képviselő-testületi döntés az odaítéléshez hasonló módon történik. 

(3) A címek visszavonásáról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. 
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5. § 

(1) A rendelet 1. melléklete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címhez járó oklevél mintáját 

tartalmazza. 

(2) A rendelet 2. melléklete a Pilisvörösvárért emlékéremhez járó oklevél mintáját tartalmazza.   

5. Az Önkormányzat saját halottja 

6. § 

Az Önkormányzat, amennyiben ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt 

végakaratával nem ellentétes - a szükséges egyeztetést követően - saját halottjának tekinti azt a 

személyt: 

a) aki polgármesterként szolgálta a várost, 

b) akinek a Képviselő-testület a Pilisvörösvár Díszpolgára címet adományozott, Magyarországon 

történő eltemetés esetén, 

c) aki elhunytakor az önkormányzati Képviselő-testület aktív tagja volt; 

d) aki halálakor vagy nyugállományba helyezéséig a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselője 

volt, és a Polgármesteri Hivatallal legalább 25 éve közszolgálati jogviszonyban állt; 

e) aki elhunytakor Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke vagy tagja volt, 

f) akit a Képviselő-testület minősített többségű határozatával erre érdemesnek tart. 

7. § 

(1) A saját halottá nyilvánításról a 6. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjaiban meghatározott esetekben 

külön képviselő-testületi döntés nem szükséges. 

(2) A 6. § (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott esetben a saját halottá nyilvánítást 

kezdeményezhetik: 

a) a Képviselő-testület tagjai; 

b) a polgármester; 

c) a jegyző 

6. Kegyeleti tennivalók 

8. § 

(1) Az Önkormányzat saját halottjával összefüggő kegyeleti feladatok ellátásáról - a polgármesterrel 

történő egyeztetés után - a jegyző gondoskodik. 

(2) A jegyző az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben a hozzátartozók igénye szerint, velük 

egyetértésben – magyarországi temetés esetén – megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket: 

a) intézkedik a temetés időpontjának közzétételéről; 

b) gondoskodik az elhunytról való önkormányzati megemlékezést szolgáló koszorúról; 

c) együttműködik az elhunyt családjával a nekrológ elkészítésében; 

d) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatán a gyászlobogó elhelyezéséről; 
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e) gondoskodik az Önkormányzat saját halottja sírjának egyszeri megváltásáról, illetve a város 

díszpolgára és polgármestere sírjának örökös megváltásáról; 

f) ha az elhunytat több szerv vagy szervezet tekinti saját halottjának, közreműködik a 

gyászszertartás lebonyolításában; 

g) díszpolgár temetése esetén gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban keletkezett -az 

Önkormányzat részére fizetendő- temetési költségek kiegyenlítéséről; 

h) polgármester temetése esetén gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban és a kegyeleti 

szolgáltatónál keletkezett, valamint – a családdal történő egyeztetés alapján- a szertartáshoz 

kapcsolódó egyéb költségek kiegyenlítéséről. 

 

9. § 

(1) Az Önkormányzat – a 6. § (1) bekezdés e) pontja kivételével – saját halottjának temetési 

költségeit, továbbá a 8. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos egyéb költségek fedezetét az 

Önkormányzat költségvetésének általános tartalékkeretéből kell fedezni. 

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az Önkormányzat saját halottjának temetési 

költségeinek 50 %-át az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékkeretéből kell fedezni, a 

költségek fennmaradó 50 %-át Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata saját 

költségvetéséből biztosítja. 

(3) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, a költségekhez való 

önkormányzati hozzájárulás mértékéről a polgármester dönt. 

10. § 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata a következő személyek halála esetén a Városháza épületére 

kitűzi a fekete zászlót, és méltó búcsúztatásukhoz koszorút biztosít: 

a) aki a megelőző választási ciklusok idején önkormányzati képviselőként szolgálta a várost, 

b) akiknek az Önkormányzat Pilisvörösvárért emlékérmet adományozott, 

c) aki elhunytakor önkormányzati intézmény vezetője volt, 

d) akit a képviselő-testület minősített többségű határozatával erre érdemesnek tart. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben a jegyző – a polgármesterrel egyeztetve – megteszi a 

szükséges intézkedéseket: 

7. Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

12. § 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a 

Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati 
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rendelet, és a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos 

kegyeleti tennivalókról szóló 9/2007. (V. 03.) önkormányzati rendelet. 

 

Pilisvörösvár, 2021. december 10. 

 

 

 

 Dr. Fetter Ádám Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre 

került Pilisvörösváron, 2021. december 13.  napján.  

 

Pilisvörösvár, 2021. december 13.  

  

    Dr. Udvarhelyi István Gergely  

   jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2022. május 3. 

 

 

 

  Gergelyné Csurilla Erika 

             jegyző 
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1. melléklet 
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2. melléklet 
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