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Pilisvörösvár Város
1
 Önkormányzata 

6/1993 (III. 4.) önkormányzati
2
 rendelete 

a Pilisvörösvár Város
3
 Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és 

adományozásáról 

 

Egységes szerkezetben a 3/2004. (II. 4.) 16/2008. (VIII. 29.), a 24/2008. (XII. 18.), a 28/2012. (VIII. 

17.), 35/2012. (VII. 4.), a 16/2015. (IX. 4.) és a 24/2016. (IX. 9.)  önkormányzati rendeletekkel. 

 
Pilisvörösvár Város

4
 Önkormányzata helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 1. § (6) 

bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
5
 azon nemes céltól vezéreltetve, hogy a 

város
6
 lakosságáért példamutatóan munkálkodó személyek tevékenységét elismerje, életüket a 

közösség elé példaképül állítsa, s nevüket az utókor számára is megörökítse - az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 
1. § 

Alapító rendelkezés 

 
(1) Pilisvörösvár Város

7
 Önkormányzata jelen rendeletével - Pilisvörösvár Város

8
 Díszpolgára címet 

és a Pilisvörösvárért emlékérmet alapít. 

 
2. § 

 
A Pilisvörösvár Város

9
 Díszpolgára cím  

adományozása 

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

- a lakosság szolgálatában (közszolgálatban), 
- a város fejlesztésében, 
- az oktatás-nevelés-, a közművelődés- és az egészségügy terén, 
- a város kulturális- és sportéletében hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, 

önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett. 

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

címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár, melynek elkészíttetéséről a polgármester 

gondoskodik.
10

 

 
(2) A díszpolgári cím adományozására szóló javaslatot írásban, a polgármesternél kell előterjeszteni, 
minden évben legkésőbb július

11
 
12

 31-ig. 
 
(3) Javaslatot tehet: 

- bármely önkormányzati képviselő, 
- az Önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, 

                                                           
1
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

2
 Módosította a 28/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. augusztus 17-től 

3
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

4
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

5
 A jogszabályi hivatkozást beillesztette a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. augusztus 30. 

napjától. 
6
 A község elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

7
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

8
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

9
 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 

10
 Módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. napjától. 

11
 Módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. napjától. 

12
 Módosította a 16/2015. (IX. 4.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 5. napjától. 
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- bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet, 
- bármely magánszemély. 

 
A javaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy életrajzát, a város közösségéért végzett 
tevékenységének méltatását, valamint lehetőség szerint egy fényképet is. 

A javaslattételre szóló felhívást a Polgármesteri Hivatal minden évben április 30-ig
13

 megjelenteti a 

Vörösvári Újságban.
14

 

 
(4) A javaslatokat a polgármester összegyűjti, s a határidő lejártakor azonnal az illetékes előkészítő 
bizottság elé terjeszti. A bizottság a javaslatokat - véleményezve - szeptember 15-ig a Képviselő-
testület elé terjeszti.

15
 
16

 
 
(5)

17
 Az előterjesztésről a testület legkésőbb szeptember 15-ig

18
 minősített szavazattöbbséggel dönt. 

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

- az adományozó önkormányzat nevét, 
- az alábbi szöveget: Pilisvörösvár Város Önkormányzata N.-nek a város lakosságáért hosszú 

időn keresztül végzett önzetlen, áldozatos, eredményes és maradandó tevékenységéért a 
Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozza.  

- az önkormányzat pecsétjét, 
- a polgármester aláírását, 
- a keltezést, 
- a város címerét, 

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

bojttal, Pilisvörösvár város címerével.
19

 

 
(7) Az oklevelet - díszkötésben - minden évben az október 23-i községi ünnepségen a polgármester 
adja át. A kitüntetendő személyt, illetve hozzátartozóit az önkormányzat határozatáról és az ünnepség 
(illetve a kitüntetés) időpontjáról előre írásban értesíteni kell. 

 

(7a) Kivételesen indokolt esetben, önkormányzati képviselő által tett javaslattétel esetén – függetlenül 

a (2)-(7) bekezdésekben megjelölt határidőktől – a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím 

adományozása történhet soron kívül, mely átnyújtható bármely más városi ünnepség keretein belül.
 20

 
21

 

 
(8) A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím tulajdonosát - a közösség megbecsülésének jeleként - az 
alábbi kiváltságok illetik meg: 

- Meghívót kap az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre (Március 15., 
Vörösvári Napok, Október 23., stb.) 

- Az önkormányzati ünnepségeken díszhely illeti meg (pl. szék az első sorban) 
- az önkormányzat közművelődési intézményeit, azok rendezvényeit díjtalanul látogathatja, 

                                                           
13

 Módosította a 16/2015. (IX. 4.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 5. napjától. 
14

 A (3) bekezdést módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. 

napjától. 
15

 A (4) bekezdést módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. 

napjától. 
16

 Módosította a 24/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. szeptember 10-től. 
17

 Módosította: 11/1999 (X. 4.) Kt. sz. rendelet.  
18

 Módosította a 16/2015. (IX. 4.) rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 5. napjától. 
19

 A (6) bekezdést módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. 

napjától. 
20

 A (7a) bekezdést eépítette a 28/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. augusztus 17-

től, illetve – ha az érintett személyekre kedvezőbb – az 2012. augusztus 01-től indult ügyekben is alkalmazni kell. 
21

 Módosította a 24/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 10-től. 
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- Nevét és a cím adományozásának rövid indokolását bejegyzik a város aranykönyvébe és 
megjelenítik a város hivatalos honlapján. Az aranykönyv vezetéséről illetve és a honlap 
frissítéséről a polgármester gondoskodik. 

- Halála esetén az Önkormányzat saját halottjának tekinti és a 9/2007. (V. 03.) sz. rendelet 
szerint jár el.

22
 

- Pilisvörösvár Város Önkormányzata mindenkori díszpolgárainak ingyenes, örökös 
sírhelymegváltást biztosít a Pilisvörösvári Köztemetőben.

23
 

 
(9) A Pilisvörösvár Város

24
 Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. Ilyen esetben az oklevelet 

a legközelebbi élő hozzátartozónak kell átadni. 

 
3. § 

 
A Pilisvörösvárért emlékérem adományozása 

 
(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.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, ill. maradandó eredményt értek el. Az emlékérem adományozásának feltételei és módja 
mindenben megegyezik a díszpolgári cím adományozásának feltételeivel és módjával. A 
Pilisvörösvárért emlékérem tulajdonosát azonban nem illetik meg a 2. § (8) bekezdésében felsorolt 
kiváltságok. Évente két Pilisvörösvárért emlékérem adományozható. Az emlékérem és az oklevél 
elkészíttetéséről a polgármester gondoskodik.

25
 

 
(2) Az emlékérem leírása: 

- anyaga: futtatott bronz, 
- alakja: 8 cm átmérőjű, 3 mm vastag korong, 
- felirata: felül: Pilisvörösvárért, alul: évszám, közepén: Pilisvörösvár Város

26
 címere látható. 

- tokja: 10 x 10 cm, négyzet alakú. 
 

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

27
 

 

(4) A Pilisvörösvárért emlékéremhez járó oklevél szövege: 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata…………………..asszonynak/úrnak 

a…………………………..terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseként Pilisvörösvárért 

emlékérmet adományoz.
28
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 A (8) bekezdést módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 30. 

napjától. 
23

 Beépítette a 35/2012. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. december 05-től 
24

 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 
25

 A 3. § (1) bekezdését módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 

30. napjától. 
26

 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 
27

 A 3. § (3) bekezdését beillesztette a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 

30. napjától. 
28

 A 3. § (4) bekezdését beillesztette a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. augusztus 

30. napjától. 
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4. § 
 

A Pilisvörösvár Város
29

 Díszpolgára cím  
és a Pilisvörösvárért emlékérem visszavonása 

 
(1) A díszpolgári címet, ill. 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

30
 szokásos módon tájékoztatni kell. 

 
5. §

31
 

 
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Pilisvörösvárért emlékéremhez járó oklevél mintáját 
tartalmazza.  
 
(2) Jelen rendelet 2. számú melléklete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára címhez járó oklevél mintáját 
tartalmazza. 

6. §
32

 
Záró rendelkezések 

 
(1) A címek adományozásáról a lakosságot tájékoztatni kell. 

 
(2) 

33
 
34

 
 
(3)

35
 Ez a rendelet 1993. január hó 1-jén lép hatályba. 

 

Pilisvörösvár, 1993. március 4. 

 

 

 Botzheim István Császárné dr. Miklós Erzsébet 

 polgármester jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: 

 

Pilisvörösvár, 2016. szeptember 10. 

 

 

  dr. Krupp Zsuzsanna 

  jegyző 
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 A nagyközség elnevezést városra módosította: 3/2004. (II. 4.) Kt. sz. rendelet. 
30

 Beillesztette a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2008. augusztus 30. napjától. 
31

 Az 5. § módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. augusztus 30. napjától. 
32

 A számozást módosította a 16/2008. (VIII. 29.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2008. augusztus 30. napjától. 
33

 Módosította a 24/2008. (XII. 18.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. december 18. napjától.  
34

 Hatálytalanította a 24/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 10-től. 
35

 Számozását megváltoztatta a 24/2008. (XII. 18.) rendelet 1. sz. melléklete. Hatályos 2008. december 18. 

napjától.  
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1. számú melléklet: 
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2. számú melléklet 

 

 
 

 


