
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA” 
 

 

 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

„Rimóc Szorgalmas Tanulója” cím elnyerésére.  

 

A pályázatban azok a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás 

(szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola) 

tanulók vehetnek részt, akik a 2015/2016-ös tanévhez képest a 2016/2017-

os tanévben, ugyanazon intézményben, egy egész érdemjegyet javítottak  

az év végi eredményeik tekintetében.  

A pályázaton évet ismétlő diák eredménye nem értékelhető. 

 

A pályázat elbírálásához mind a 2015/2016. tanév, mind a 2016/2017. 

tanév végi eredményekről készült bizonyítvány fénymásolatát szükséges 

becsatolni. 

 

A nyertes diákok oklevelet, 10.000.- forint (5.000.- forint készpénz és 

5.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Szorgalmas 

Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.  

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, 

dr. László Tünde jegyzőnek. 

 

Az elismerések átadására 2017. október hónapban került sor, melyről az 

érintettek értesítést kapnak. 

 
 

 

Rimóc Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
 

 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„RIMÓC JÓ TANULÓJA” 
 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

„Rimóc Jó Tanulója” cím elnyerésére.  

 

A pályázatban részt vehetnek a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás 

(szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola), 

illetve felsőfokú (főiskolai, egyetemi) tanulmányokat nappali tagozaton 

folytató diákok. 

 

A támogatás nyújtásának feltételei: 

a) Pályázó részére támogatás csak abban az esetben adható, ha a 

tanulmányi eredménye középiskolásoknál minimum 4,2; 

felsőfokú tanulmányokat folytató tanulóknál minimum 4,00.  

A tanulmányi eredmény megállapításkor a tantárgyi átlag kerül 

kiszámításra. 

 

b) Tanulmányi eredménytől és iskola típustól függetlenül 

támogatásban részesíthető az a tanuló, aki az országos 

középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) első húsz hely 

valamelyikén végez. 

 

A nyertes diákok oklevelet, 20.000.- forint (10.000.- forint készpénz és 

10.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Jó Tanulója” 

feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.  

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, 

dr. László Tünde jegyzőnek. 

 

Az elismerések átadására 2017. október hónapban került sor, melyről az 

érintettek értesítést kapnak. 

 

 
Rimóc Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„AZ ÉV AKTÍV FIATALJA” 
 

 

 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

„Az év aktív fiatalja” cím elnyerésére.  

 

A pályázatban részt vehetnek azok a 14 – 30 év közötti fiatalok, akik a 

község életében aktívan részt vesznek; szabadidejük terhére, önként vállalt 

közösségi munkát végeznek; részt vesznek a helyi események 

megszervezésében, lebonyolításában.  

A cím elnyerésére bárki írásban, indokolással együtt javaslatot tehet. 

 

A nyertes fiatalok oklevelet és 10.000.- forint könyvutalvány jutalmat 

kapnak elismerésként.  

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, 

dr. László Tünde jegyzőnek. 

 

Az elismerések átadására 2017. október hónapban került sor, melyről az 

érintettek értesítést kapnak. 

 

 

 
Rimóc Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

 

 

 


