Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
3/1996. (II. 27.) sz. rendelete
a „PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA” CÍM, VALAMINT A
PILISSZENTKERESZTÉRT – PRE MLYNKY EMLÉKÉREM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
/a 5/1998. (V. 29.) rendeletmódosítással egységes szerkezetben/

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a törvény
10. § c. pontja alapján a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
I.
A díszpolgári cím alapítása
1. § 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 a község legmagasabb elismeréseként
„PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA” címet alapít.
Az adományozás feltételei
2. § (1) Pilisszentkereszt Díszpolgára cím adományozható annak, 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) Pilisszentkereszt Díszpolgára cím posztumusz adományozása is lehetséges.
3. § (1) Pilisszentkereszt Díszpolgára címet a Pilisszentkereszt Önkormányzat
Képviselőtestülete adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi
állampolgárságú személynek, aki a 2. §-ban foglaltak szerint arra érdemes.
(2) A Pilisszentkereszt Díszpolgára cím adományozásáról szóló oklevelet és
emlékplakettet a polgármester a község fennállásának évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen adja 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) A kitüntetett nevét, az adományozás évét a községi KRÓNIKÁ-ban meg kell
örökíteni. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik.

2.

(5) Pilisszentkereszt Község önkormányzatának képviselőtestülete a Pilisszentkereszti
Díszpolgári címmel járó oklevelet az 1. sz. melléklet szerinti formában
adományozza.

Díszpolgári címhez kapcsoló jogosultságok
4. § (1) A Pilisszetnkereszt Díszpolgára cím erkölcsi elismerés, amely Pilisszentkereszt
tiszteletét és megbecsülését fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek -–a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít előjogokat.
(2) A kitüntetett személy
a.) meghívandó Pilisszentkereszt Önkormányzat által rendezett hivatalos
ünnepségeire, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
b.) jogosult e címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
c.) esetenként felkérés alapján a képviselőtestület határozata szerint
Pilisszentkeresztet képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető és
d.) a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

II.

Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem adományozása
4/A. § /1/ Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékérem (továbbiakban: Emlékérem)
adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek, 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.

Az adományozási eljárás rendje
5. § (1) Az elismerések adományozására javaslatot tehet:
- a polgármester és a képviselőtestület tagjai,
- díszpolgári cím adományozására: legalább 20 pilisszentkereszti
választópolgár.
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III.

(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a
képviselőtestület 5 tagú előkészítő bizottságot jelöl ki, melynek tagjai a
polgármester, 2 települési képviselő és a község köztiszteletben álló polgárai közül 2
személy.
(3) Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Egyetértés hiányában alternatív javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.
6. § Az adományozás tárgyában előterjesztett javaslatról a képviselőtestület minősített
szavazattal dönt.
6/A. § Az elismeréseket a község fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
a polgármester adja át a kitüntetetteknek, posztumusz esetén hozzátartozójának.
Az elismerés visszavonása
6/B. § (1) A díszpolgári cím és az Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonás módjára az 5. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) 1996-ban a díj a Millecentenáriumi rendezvénysorozat záró ünnepségén kerül
átadásra.

Sebesiné Szlávik Klára
jegyző

Havelka József
polgármester
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