Pilisszentkereszt község Önkormányzatának
13/2012.(V.18.) önkormányzati rendelete
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről

Pilisszentkereszt község Önkormányzata a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (5) és (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A település jelképei
A település címere
1. §. Pilisszentkereszt címere ezüstkávás kerek talpú a pajzs, szlovák kék mezőjében törzsével
a pajzs bal egyharmadába állított lebegő aranykettős kereszt, melynek jobb szára átéri a pajzs jobb
oldali kétharmadát. A kettőskereszt jobb alsó, hosszanti szárán törött, kissé homorú ezüst faágon
ezüstholló áll kifelé fordítva, fejét befelé fordítva tartja, csőrében két aranycipó, a Szent Pálnak vitt
két kenyér. A kereszt hosszanti szára alatti mezőben agyas, nyolcküllős, tizenhat lapátos ezüst
lebegő malomkerék. A sisakhelyen a holló azonos állásban ismétlődik. A pajzsot két, ágaskodó
barna szarvas tartja. A pajzsot alulról a Pilisszentkereszt, valamint szlovákul a Mlynky felirat övezi.
A település címerét az 1. számú melléklet mutatja be.
2. §. (1) A község címerét csak mint díszítő és utaló jelképet szabad felhasználni, az
államigazgatási eljárás során nem használható.
(2) A község címerét kizárólag hiteles alakjában, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak
és a színeknek pontos megtartásával szabad ábrázolni és használni.
(3) Egyes esetekben – külön engedély alapján – megengedhető, hogy a község címere
kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fém, fa, bőr, stb.) színében jelenjen meg.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad lekicsinyíteni, hogy az mindenben megfeleljen a
hiteles ábrázolás követelményének.
3. §. (1) A község címere díszítő és utaló jelképként a következő esetekben használható.
a) képviselőtestület tanácskozó termében és a községháza falán állandó jelleggel,
b) a képviselőtestület meghívóin,
c) a képviselőtestület, a hivatali apparátus, a képviselőtestületi bizottságok tervein,
programjain, felhívásain, más önkormányzati és nem önkormányzati szervekkel kötött
szerződéseken és megállapodásokon,
d) a község történetével, életével, népszerűsítésével foglalkozó kiadványokon, a községre
utaló emléktárgyakon, ha azokat nem az önkormányzat adja ki, akkor külön engedély alapján,
e) az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetéseken
vagy emlékérmeken,
f) a községi ünnepségeken, rendezvényeken, a községet bemutató kiállításokon,
g) a község nemzetközi kapcsolataiban, testvérközségi kapcsolataiban, protokolláris
rendezvényeken, idegenforgalmi propagandában, a község idegenforgalmi kiadványain,

h) a polgármester, a jegyző és más önkormányzati tisztségviselők valamint az önkormányzati
bizottságok rendeltetésszerű működése során használt levélpapíron és borítékon,
i) az önkormányzat intézményeinek, vállalatainak, sport-szervezetének stb. emblémáján,
jelvényén, zászlóján, levélpapírján, mezén stb.,
j) a község zászlóján,
k) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján – a nem
önkormányzati intézmények, vállalatok, üzemek, szervek, politikai, társadalmi szervezetek
esetében, természetesen ide értve együtt és külön-külön a magán, a szövetkezeti és az állami szférát.
(2) Amennyiben nem kizárt az állami és községi címer együttes használata, az állami
címernek mindig és mindenhol elsőbbséget kell biztosítani, különösen az elhelyezés módját és
címerek méreteit illetően.
4. §. (1) A községi címert áruvédjegyként sem önkormányzati, sem más szerv nem
használhatja. Reklám jelleggel azonban feltüntethető minden olyan árun és terméken, amelyek
részben vagy egészben helyi eredetűek, természetesen külön engedély alapján.
(2) A község címerének az 2. § (3). és a 3. § (1) bekezdés d) k) pontja és 4. §-a szerinti
használatra a külön engedélyt – kérelemre – a polgármester adja meg. Az engedély esetenkénti
felhasználásra vagy huzamosabb, folyamatos időtartamra egyaránt adható.
(3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését és címét,
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának módját és célját,
c) az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,
e) a címer használatának időtartamát,
f) a címer felhasználásáért felelős személy nevét.
(4) A címer használatának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített
tárgyat, kiadványt vagy ezeknek tervezetét, fényképét, ábráját stb.
(5) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználás módját és célját,
c) a felhasználás engedélyezett idejét, az engedély érvényességének határidejét,
d) a terjesztés és forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges előírásokat,
e) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb, az engedélyes által betartandó szabályokat.
(6) A polgármester által kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal titkársága nyilvántartást
vezet.
(7) Az engedélyt csakis írásban lehet kiadni és azt írásban kell visszavonni is, ha a címer
használatával, előállításával stb. kapcsolatos visszaélés tapasztalható.
A település zászlaja
5. §. A község zászlaja a 2. számú melléklet szerinti, fektetett vagy álló téglalap alakú, melynek
felső vagy első fele szlovák kék, alsó vagy második fele arany. Mindkét változat díszes kivitelében
középen a község címere foglal helyet

6. §. (1) A község zászlóját az ábrázolás hűségének, méretarányának és színeinek megtartása
mellett szabad használni.
(2) A zászlót csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.
7. §. A község zászlója a következő esetekben és módon használható:
a) a képviselő-testület ülései alkalmával,
b) a község életében jelentős helyi események, ünnepek alkalmával,
c) a nemzeti lobogó elsőbbségének biztosítása mellett bármely ünnep, gyűlés, megmozdulás
alkalmával,
d) a község belföldi és nemzetközi kapcsolataiban (testvérközségi kapcsolatok), az ezzel
összefüggő rendezvényeken,
e) a községet bemutató vagy a községre utaló, több település részvételével tartott
rendezvényeken,
f) a község jelentős kulturális és sport eseményei alkalmával cserezászlóként,
g) elismerésként a díj, a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével.
A település címerpecsétje
8. §. (1) A település címerpecsétje olyan körbélyegző, amely tartalmazza a település címerét,
felső körben a KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, alatta SAMOSPRAVA OBCE, alul Mlynky, alatta
Pilisszentkereszt feliratot. A címert a 3. számú melléklet mutatja be.
(2) A település címerpecsétje a képviselő-testület által adományozott elismerő okleveleken,
valamint egyéb ünnepélyes, joghatással nem bíró dokumentumokon kerül alkalmazásra.
2. A település ünnepei
9. §. (1) A település ünnepei:
a) a pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója
b) falu újratelepítésének évfordulója
(2) A települési ünnepeket egy alkalommal, a képviselő-testület által meghatározott, - a
nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetett – augusztus 20. előtti időpontban kell megünnepelni.
10. §. (1) A települési ünnepről az önkormányzat a község települési zászlóval történő
fellobogózásával és ünnepség rendezésével emlékezik meg. Az ünnepségeken kerülnek átadásra a
képviselő-testület által adományozott elismerések.
(2) A települési ünnepek szervezésébe az önkormányzat bevonja a nemzetiségi
önkormányzatokat.
3. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózása
11. §. (1) Nemzeti ünnepen a középületek mellett a község (2) bekezdésben megjelölt
közterületein el kell helyezni a nemzeti zászlót.
(2) A közterületek fellobogózása a közterületen vagy középületeken elhelyezett zászlótartók
használatával történik. Fellobogózásra kijelölt területek:
a) a Fő utca teljes hossza, egyik oldalon
b) Dobogókő asztaltos parkoló, kilátó

(3) Közterületen a nemzeti színű zászló mellett a települési zászlót is el kell helyezni.
12. §. (1) A közterületek fellobogózása a Polgármesteri Hivatal feladata. A zászlót tiszta, ép
állapotban kell kihelyezni.
(2) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap
elteltét követő 12 órán belül kell elvégezni.
(3) Közterületeken álló létesítményekre, különösen közvilágítási berendezésekre zászlótartót
csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza,
balesetet ne okozzon.
13.§. (1) A polgármester az 8.§. (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti
közterületek teljes vagy részleges fellobogózását.
(2) A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell
lobogózni, a polgármester határozza meg.
(3) A fellobogózás egyes útvonalakon, vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is
elrendelhető.
(4) Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős alkalomból
kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit.
14.§. Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló, így
különösen a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, a település díszpolgára elhunyta, továbbá a
településen elhunyt illetve a településen eltemetésre kerülő helyi lakos, vagy tömegszerencsétlenség
esetén, a polgármester elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek
gyászlobogóval való fellobogózását. A gyászzászló (lobogó) kihelyezésére a haláleset tudomásra
jutásától a temetés napjával bezárólag kell intézkedni.
4. A képviselő-testület által adományozható elismerések
15. § Pilisszentkereszt Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában, s Pilisszentkereszt hírnevének emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett
személyeket méltó kitüntetésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket
megfelelőképpen értékelje, az alábbi elismeréseket alapítja:
a) PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA cím;
b) Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem.
A „PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA” cím
16. §. (1) Pilisszentkereszt Díszpolgára cím annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi
állampolgárságú személynek az elismerésére szolgál, aki Pilisszentkereszt és polgárai javára
kifejtett életművével, kiemelkedő munkásságával hozzájárult a község fejlődéséhez,
gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.
(2) A kitüntetett az adományozásról szóló oklevelet és emlékplakettet kap, amelyet a
polgármester a község újratelepítésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen ad át a
kitüntetett személynek, elhalálozása esetén a hozzátartozójának.
(3) Az oklevél tartalmazza:
-

a kitüntetett nevét
az adományozás indokát
az adományozó nevét
az adományozás keltét, a határozat számát

- a polgármester aláírását és Pilisszentkereszt község pecsétjének lenyomatát.
(4) Az oklevelet díszborítóban, az 1. számú melléklet szerinti formában kell átadni.
(5) A cím évente legfeljebb 2 személynek adományozható.
17. §. A kitüntetett személy
a) név szerinti meghívást kap Pilisszentkereszt község
hivatalos ünnepségekre, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

Önkormányzata által rendezett

b) jogosult e címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
c) esetenként felkérés alapján a képviselőtestület határozata szerint Pilisszentkeresztet
képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető és
A „Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem”
18. §. (1) Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem (továbbiakban: Emlékérem) azoknak
a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére
szolgál, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, társadalmi, szociális, közegészségügyi,
kulturális, oktatási, sport területen hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) Az Emlékéremből évente legfeljebb 10 adományozható.
(3) Az Emlékérem mellé díszoklevél jár. Az oklevél tartalmazza:
-

a kitüntetett személy (szervezet) nevét;
adományozás indokát;
az adományozó nevét, határozatának számát;
az adományozás keltét, a polgármester aláírását és Pilisszentkereszt község
pecsétjének lenyomatát.

(4) A díszoklevél mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az elismerés átadására a község újratelepítésének évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen kerül sor.
Az elismerések adományozásának rendje
19. §. (1) Elismerések adományozására települési képviselő
pilisszentkereszti választópolgár tehet javaslatot a polgármesternek.

vagy legalább
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(2) A javaslatok beérkezésének határideje a tárgyév május 31. napja.
(3) A javaslatok véleményezésére a képviselő-testület 5 tagú előkészítő bizottságot jelöl ki,
amelynek vezetője a polgármester és amelynek 2 tagja a képviselő-testületből, 2 tagja pedig a
község köztiszteletben álló polgárai közül választandó.
(4) Az előkészítő bizottság megvitatja a beérkezett javaslatokat és név szerinti javaslatot tesz
az elismerések adományozására.
(5) Pilisszentkereszt elismeréseit – az előkészítő bizottság javaslata alapján - a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület adományozza.
Az elismerés visszavonása
20. §. (1) Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az,
a) akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott,

b) akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen szabadságvesztésre ítélt,
c) akinek az önkormányzat felé legalább egy éven keresztül jogerősen fennálló lejárt tartozása
van.
(3) Az elismerést a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben vissza kell vonni, a b)-c) esetekben
a visszavonás felől a képviselő-testület határoz.

5. Záró rendelkezések
21. §. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Pilisszentkereszt község címerének és zászlójának használatáról szóló
9/1995. (VII.9.) önkormányzati rendelet, valamint a „Pilisszentkereszt Díszpolgára” cím, valamint a
Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
3/1996. (II. 27.) sz. rendelet.

Pilisszentkereszt, 2012. május 9.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2012. május 18.

Baranyák Szilvia
jegyző

1. számú melléklet
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló 13/2012.(V.18) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt község címere

2. számú melléklet
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló 13/2012.(V.18) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt község zászlaja

3. számú melléklet
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló 13./2012. (V.18) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt község címerpecsétje

4. számú melléklet
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló 13./2012. (V.18) önkormányzati rendelethez
Oklevél-minta a
„Pilisszentkereszt díszpolgára” cím adományozásához

5. számú melléklet
a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló 13./2012. (V.18) önkormányzati rendelethez
Díszoklevél-minta a
„Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem” adományozásához

Indokolás
A képviselő-testület 2012. áprilisi ülésére megvitatásra és elfogadásra előkészített, a
Pilisszentkereszt község képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet-tervezet – a hatályos SzMSz-hez képest – nem tartalmazza azokat a helyi rendelkezéseket,
amelyek tartalmilag nem a képviselő-testület működésére vonatkoznak. Így kimaradt a település
ünnepeire, jelképeire, elismeréseire vonatkozó utalás. Az utóbbi két tárgykörben van hatályos
önkormányzati rendelet, azonban azok – mivel már több mint 15 évvel ezelőtt keletkeztek – az
időközben történt jogszabályi változások miatt pontosításra, kiegészítésre szorulnak.
A csatolt rendelet-tervezetben a település ünnepeivel, jelképeivel kapcsolatos tárgykörökre
vonatkozó helyi rendelkezéseket egy jogszabályban foglaltuk össze – és a jogalkotási előírásoknak
megfelelően – nem megismételve a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit. A képviselőtestületi SzMSz-ből kimaradó szabályozási tárgykörök kiegészülnek a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (5) és
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek fellobogózásának szabályaival. A
középületekre vonatkozóan nem szükséges helyi szabályozás, mivel a középületek
fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2011. (VII.14.) Korm. rendelet elrendeli a
középületeken a magyar zászló állandó jelleggel történő kitűzését.
A település címerével és zászlajával kapcsolatos rendelkezések a hatályos rendelet szövegét veszik
át, kiegészülve a címer és a zászló képes ábrázolásával.
Új rendelkezés a település címerpecsétjének és alkalmazásának leírása. A címerpecsétről a hatályos
helyi rendelet is tesz említést, mint helyi jelképet, azonban nem tartalmaz semmilyen rendelkezést.
A javaslat ezt a hiányt pótolja.
A település ünnepei a hatályos szabályoknak megfelelően kerültek megállapításra azzal a
kiegészítéssel, hogy az ünnepség pontos időpontját a képviselő-testület a tárgyévi munkatervében
határozza meg. A javaslat rendelkezik a megemlékezés formájáról (ünnepség, fellobogózás,
elismerés átadás) is. Szintén új elem, hogy – elismerve a nemzetiségek közösségalapító szerepét –
az ünnepségek szervezésébe a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevonását is elrendeli.
A 3. rész a közterületek fellobogózásával foglalkozik, amely eddig szabályozatlan terület volt. A
javaslat a kialakult gyakorlatot ülteti át rendeleti szabályozásba.
A 4. részben az elismerések adományozásának eljárási rendjét a gyakorlati tapasztalatoknak
megfelelően pontosítja a javaslat, de az elismeréseknek érdemi változtatást nem történt. Törvényi
előírás, hogy az adományozható elismerések számát is szabályozni kell, ez eddig a díszpolgári
címnél nem volt szabályozva, a javaslat évi 2 főben állapítja meg a kitüntethető személyek számát.
A javaslat szerint az elismerő oklevelek mintáját mellékletben kell meghatározni.
Új elem az elismerések visszavonásának kiegészítése még két tényállási elemmel, a
szabadságvesztés büntetéssel és az önkormányzati tartozásokkal. Ezekben az esetekben a képviselőtestület dönthet a visszavonásról, az nem kötelező.

