
1. sz. melléklet
DABAS 'vÁRos POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE

Javaslata
( (. "

·~~.~~~.~.l~.~.~C??:E~~~l.~~~i.:tL
",[helyi érték megn.evezése]"

települési értéktárba történő felvételére
Kész,ítette:..·~~?·~~·~·~4~~~r.···~!
.~~A-: .._... _ .... _..__._ o.. __ .. o_o_. _ (atmras)

..... o~~~~ ~o.~R J.~·_.,o9.~.-. ~~ oo._o_o.. o o.. _. _. o. _. (település, dátum)

1.A ,JAVASLATTEVŐADATAI
1.A i~\faslatot benyújtó {szemé~!jntézménylszervezetlvállalkozás) neve: .
·.""f!~~f.\l....._H~.H~~_\Al:f~\,{ ..~G~~~. crK:t.). _ - _ _.
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

\r\==- r
Név: ..~~~\A.F.~:tl .. }.!.O~~\Q.~ .

Levelezési cím: ok:~1Q oo\?M~ .to~\A.~o~o _~~~ .. _~-1 .. 4-2. ooo.. o. o. o.. oo
Telelonszám: .. SJ.'? .. 3.CI. o.It."r:? ~~o~ .. o o o o .
E-mail Cím: .~~~.~~\?V:~. :o~Q~~~'1.'o~w. ~~~~k-.:Q;-of:( o_o o',

It A HELYI ÉRTÉK ADATAI '. _ r: . '. (
1. A helyi érték megnevezése: ~~ VAVJ.c/S \.{JS ~ \.(ÖZFYJ\\Jf:.\'{l='l \zt;ta.l f\ \

o agrár- és éJe!miszergazdaság
,S ipari és műszaki mego!dások
O természeti kömyezet

~ épített környezet
O sport

o egészség és életmód
IX IIwltmális örökség
IX.turizmus

a. A helyi értékfeHelhetőségének helye: _·O':':::'::':'~-="';~::"~....!.::.~L.- _

4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményeziik
iD települési O tájegységi ll( megyei O külhoni magyarság

5..~ helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőine~ és 19rténetének 'leírása

~t7~\?~r:-:K~9S?)J~~~ .gy~~u.C ..J:;~.t:t--~~ ..~\\~WtM:-H?\<:.
K? .~~~ .. l~~~. ~~ -l-~~~. VA.l..2.\.{.o.~~~~ ...~~ ....
.~}.tl..USA~~U'A.~~.~.~2-.~~G'tl?;J)\~~V.\..L~.!~(W-
.V~\-st02}t:io$..~~l1:-~~ ~~\~~. t .

6..Indoldás az é~éktár9a törtárnő fel/tét~! me)lettí1. - (~. .201
· ~t-:t\~~k..P.A~ .Q..etul~ .~. (:.F:t"r.q~~Q~~ ~..h .v.~}.!.9.o •• \ max .
. ~'S.~.v.....'Q~W:<mtL~L~A:'!J\e.d~.AoHV.U.C~vu®.~o.o.~-:r.-o.~~~W,

7.A he.lyi érté~e! kapcs= informáoiót megjeleni ő források [ist~ja [bibliogrj!ia( Ihonlap~k,multimédiás fontása1()
·.~'?~~ --:ro . 9::J?A~o.. M. f~~4::· -. . Vh1s::'iJo.. ht~q--KAht.\~. : .

8. A helyi. érték hivatalos weboldalának címe:
·.:f~LD9J....GO~~..~lÍ\'~~. VAV." o o.. o o .

Ill. MELLÉKLETEK
1. Az.értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumenmciója
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés íj pontjának
való megfelelést valós~ínúsítő dokumentumok, támogató és ajánlólevelek .
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
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