
PALYAZATI URLAP
öNxonuÁNyzAToK l röznnúvnlóoÉsnnr lí.rna zot g.

Elóterjesztést csak ezen az az űrlapon, a megadott terjedelmi korlátok betartásával fogadunk
el. Beküldendő április 20-ig a kituntetesí_D.mane.hu email címre.

Önkormányzatok a közművelődésért díj
\ ]-!}r r l,r::l: ,..tlL:.:. Bl i ].:i:]".i

1. A díjra javasolt önkormányzat alapadatai:
Név: l}udap*:L }'iivriros XYll 1 "ritiit :t:- ".;..lll,]ll:j lj}J\1)lti]ánlz,íllir
Cím: rl- i li.,,l.,ll(.. l. |)t-| :í,i
Telefon: 06-I -253 -337 l
Fax:-{.}{j 1i53-3:.'7}
e-mail: rrl uve lorl*s@ ,akllsLnent*.hu

honlap: t,lvw,rirkttsrr;*rt;.ltu
Az önkormány zat vezetőjének neve: i{i? í.cr*nlc pol1,,1tlin*st*r

Telefon: 0{'- l ,]53-"].]-0ó

e-mail: riz. lr:vtrtie@r;rkosntett i*. htl

Az előteriesztő szervezet adatai:
Név: iiLrii;*;:esii \éplr:ilveliik }::g_r"*siil*t*

Cím: t l 9 i Eutiapes|, Te leki út 50.

A szervezet képviselőjének neve: ( iábor i]orrlr

Címe: 1l9i lturl;rpgsr.'l *le|xi tlt. !{}.

Telefon: l\{1-1 -287.-91 3 {: "|\6 -1 -3"ü.-982{:

e-mail : gab <,: r i * tt@i<rrr o. kis p,;st. }lu

2. A díjra javasolt önkormányzat településének rövid bemutatása (max.
500 karakter)

l{iiklsr:rerrte a 1iir,ár,*r ltgn;ltr,rhl, L!ter.i,.,.le.Lr k,",:üitlt iiJ.8,1 lirr;]l. ahol 8E czel^ember é1. l|
X1,'l]" kcriiii,{ telcpüilsrcszci: Rakr;s*saba. Rjrkilskcrtsz!ilr. R:!kosligt1" 11ilkoshcgy. R;i-kosLr:ir
r.-: ?:\t,rg.lli]3 i ''r,,,;ir \z clnúlt óltizerib*n l*rltlü]*l*s j nfiastrLl irt uritl is íü liir]ós iltrli,rlt el"

lile }_v n:úg vanl. öb1.1* tfxli !{lik(}§11,]9í]tól" ,.t sport ós .r kikapcsolri<.lás szlnhe i;,e .r llá]rl1s-]:*irl
lii}:rr_vi:kc" xncl3.,nek rncnlér,l cgl,crliiliilló l*ini:scgii _1"il kll hcsszíi" kiizviitlgilásral *1li'itúit

3. A díjra javasolt önkormányzat közműve|ődéssel kapcsolatos
tevékenységének bemutatása (milyen formában és humán erőforrássalo
milyen eredményekkel látja e| feladatát - max. 2.000 karakter)

\ l"r,r;ll1,i ;l ,,,|]ll;l} ki.,tt,.,;k.,J,, k,IltL..jli: 1,11,1i1; -1,1,,:.,,l. /.i r;i,t,.fei, lnin,r.,ril:,l: ,1

l]}.{l-}arlíi],oz7,t zll, élér:k kijzi]s.rii .lel .r ii,il s,rirczt;t],.'eicrrió1* {s a.z. ltl. ólil nta:z*l:.iságtk
*a|lcnllm 

",;i\r 
z.í\ tevókenysó1*. ,l*ielrtiis * lijzlrr ilvelikjó si i^tll.ól.tytó:ly,*k lzercp-,c a kcrii1*1

il*t*:ben, A i({'7 nl iiv* lö.já!; -z.it' lr];rl,,l.,L..,rl l ,,r. {.,i'átös elii]icszili,i t:z:lttt:tkaltl,:,l. uz.

,ittk,,,-:r:,:,. r.:i i.'.r,.r.i, ,tz jllia,/|,l\.|,l\ l,_]J,/g: lt. \.,l ',.l,|,,,1.IljJ J -z;llrl,rlr ;l|;1r7, |...,i111,

i{;ikrlsnr*rrtc i)nkor mán;,,zl-** lr l..öznr í;l i:jóri{si reniie]*ióbgrr tncgli;g;lln,;a,zr.,ll1.;r1;lpeir,*kn*l

nr*ple1*lóen o1y*rt kirl,tuLáli- J|]].7l]i{,:l\,,i,jl\1i/iil ,-,,]lll iliilet. nrel3,,ni:k kilsziiirli*tiier il
,l..;_rhir..l1iJi,rrt kL,riiIcl kul,i;t].,i7i, 1.11,,,<1i,7ii|,,.,lj ,, l,i^ li:..,1 izl,n., ;,,ll,,.. lIll;ttit,rt
rnúi ciildrjsl lclrtti}l*g*ih*z. .\ \ i::_,,izt, {,:rt,dL,r \itlr",|,,tl{,si l\áz és tagirLlózn-rc Il,r,ci a

{ s*i,rlvsz,k1., Árpár1 11iir,e]iidísi Ilill.",il C.lzbzl l1il,t. - f{jktsesab:,:i Kiiziissegj },{áz. ii Rirkr;s'*,i1:

\1úi,elildósi }:Iáz. * lilrkcshegt,i |r,izri.rti:i 1-1.lz.,lz l r.j,,i I(*itó* l:l,ál. !,1ltz,e,alis {i3"újt,:rttáily és



ht}tiáliitót*rcr,;:, ,,,i:li:tllitlt i: l{akllsrllcr:l! 1.'á]la]koziis i*lr,szlcs: l;,,ii,l l1,t-,.1,1,,1 +l rh. rrlcll,biil
9 íij i;i}zrliivelíiitósi, 1"5 íii kiizg1,-űrittxiin,v i szaltiilka!*a;,r1l 2t)L7-il,-il Lii irticzi-tinlllc}:;r
[li'lkosm*nlj Y ill,e}koz.áslt"}}esztési lrtxlityil| bilvtl11 llt. ttltét.*:ón,yhá}i;zat" 11z iinkllr;ltltn; z;,Li

lirl,t,llsz.iroz,ils í)ssztg* tt 1í}1], é,;rc voll*tk<lz,ilan 288.4 millió |:t. as. itlíéz:lli:ll1, s.li^! l}*r ílcl*
J{| í, n,il,,,i Ir r,,,lt, \ Kiil.]. il::rz;.,lij. i,ri:tt{ i]{l]i\ii(!,l llili., In\,ll\ li:líi./jll J

1>rn::gl:iullpár?,,tlz.:,lrr*sságtlk clkcriilósjv*l. '|rűókarr 
r- }11t] k.tt,tr,, r,rr:..,.,l ;rrt,r;1,. lr 'n.riilet

egószót óíit,ilii sz.ki},]3; sleínló].l|"t' 
':rlia 

.} í'.}adtllá|, }3l} *zer 1átt*ltt(: rósz,vűt*]óvel 1i]'lrir.ll1
?"t:ltlttbilz,ó.sctlón,J-fe L*riilt lor 2{}17 -bfr} } licrijii]t kilznliive liklósi intízilén,l,e ill*n_ nr*l.vck
l.,ili\. i,Jl|1rn7,,j* :l./ :liIl\(,., rr,, l:ll]] i, ;1 1r1:;11 1,;rl,j\u ki,/i;\\cf, iirr.11,11,.1r. \/
{}*dan*ány,l:*t. a Rákoshogrvi 1}art<'lll< 7,t:n*há,z i:iintllgalásála i,} rll}\1i<'l Ft<lt, a űóztxt ()_"itl.r

1",ilmalayzinház, t']r,},}üg:lt:is.ilx {1.4 rrrillir.l [t,ot, a {]sclrolszkr irp.iJ \l, ] .5/.ll K, iz;r l;rl,riLr,lttty

t.,"r ,;:;,::,,li::: _',r rl il;r,1 l t .,t. ., . i\ il iac!\t,la!a\ 1":tlr;l,',:tli .1itlil lilll\n,, 1;11,1,t1;1;..,:; t, 111;l{|,

i:1,o1 íilriiílr,rll }{}1 1,ben.

4. A díjra javasolt önkormányzat jövőbeni közművelődési tervei (max. 500
karakter)

l{likilslx*nt* t}*k*r*látlyztla kicmal|t:.tl !állll>glztla á h;ií.},0iilíí]r,1.,o§ liiizrll iiv*iiidós i tntrtrk;l

kjtrontakozásíil *s ir lakilsság kiiziissógi, ltk:;l}plztrit:ta kt:ltlesnénytz.éstit tgy-arini- ]l'1intl*zck
ttrr,ábblbj lesztóse éld*].;úben fi,,i,k,l,.,ll.- ill,,, t ll![,IIl]]til]1 /:lJln* ll,ópviseli)-tcsli;lel.f üg},- {1{l§ai]ti.

ll,,r:.. ill,s-biln liikr,,it,.!ri,rr rn,.1:ilzrJi ur,r i,j. -ltlt nr1-1,. mLri!,,J.,.i i:,l,ztttt,r,r
atsapíttö!é$at, ]50 ntillió Fi órtáklrcrl, hz i:piilet itgdásit 2u1';}1,e Lt:rli*,zik"" Á róg*bhi
inl,,jzrnén,v*k },;lrrszerúsílés* is a jirr,óbtni t.r.i.k lósze" a í'clnrórcsck íitfgkfz*ijdlcli"

Mellékelve a kép, ppt vagl kisflm állományok (nagl fájlok esetén kérem, használjon

felhő szolgáltatást, vag,l fáj l megosztót ! ) :

llttps:,ll3.arliu.llelitl|"lJrir'}'!xc {l11t*rn*l lixpltl:,er-i,e1 j;rvasolt rnegnyiini}

Dátum: *urlapcrr, 2{}l8, :iprilis 1 7.

Aláírás:

8udapesli NépmívBlók Egyesülele
1191 Bp,, Teleki U.50.
Asz,: 18157743-1-43




