
„Rimóc Községért” Kitüntető Díj

Rimóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló 10/2000 (VII.13) sz. rendelete szabályozza a településen a helyi közügyek terén elért kimagasló 
teljesítmények elismeréséért adományozható "Rimóc Községért" kitüntető díj odaítélésének rendjét.

- Rimóc Községért díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a köztisztviselői, 
vagy  közalkalmazotti  szolgálatban  hosszú  időn  át  kiemelkedő  munkát  végeztek,  jelentős  szellemi 
alkotással járultak hozzá a közszolgáltatás színvonalának emeléséhez, ezáltal általános elismerést vívtak 
ki.
-  Adományozható  azon  személyek,  szervezetek  részére,  akik  kiemelkedő  munkát  értek  el  a 
közművelődési  munka  irányításában,  az  ifjuság  művelődéséért  végzett  munkában,  a  közművelődés 
korszerű  formáinak,  módszereinek  kidolgozásában  és  meghonosításában,  a  néphagyományok 
megőrzésében, s mindezek mellett társadalmi ak tivitásukkal is kitűntek.
-  Adományozható  a  kiemelkedő  eredményt  elért  óvodai,  iskolai,  egyéb  alapfokú  oktatási,  -  nevelési 
munkában, tehetséggondozás terén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján élen járó, az 
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában élen járó személyeknek és 
közösségeknek.
-  Adományozható  az  egészségügyi  és  a  szociális  ellátás  érdekében kiemelkedő  tevékenységet  kifejtő 
orvos,  gyógyszerész,  más  szakdolgozó,  vagy  kisegítő  személynek,  vagy  példaértékű  munkát  végző 
közösségnek.
-  Adományozható  azoknak a személyeknek,  akik a  mérhető  sporttelje  sítmény (terület,  vagy megyei) 
mellett magatartásukkal életmódjukkal is példaként állíthatók a község közösségei elé. Adományozható 
személyek és csapatok részére egyaránt.
-  Adományozható  azoknak  akik  a  lakossági  ellátásban,  munkahelyteremtésben,  általános  elismerést 
szereztek munkájukkal. Hozzájárultak a község jó hírnevéhez, köztiszteletet vívtak ki.

A "Rimóc Községért" kitüntető díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a képviselő-testület 
tagja, intézmények vezetői, tömegszervezetek képviselői.
A kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot írásban kell benyújtani, minden év július 31-éig.
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