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 Az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények pártrendezvényekre,  
  politikusi megjelenésekre történı igénybevételérıl 
        
 
 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
         A rendelet célja, hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzati tulajdonú épületek, 

közintézmények pártrendezvények, politikusi megjelenések céljára történı 
igénybevételének szabályait. 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Báránd Község közigazgatási területén található 

önkormányzati tulajdonú épületingatlanokra, valamint közintézményekre. 
 
 
 

      Fogalmak 
 

2. § 
 
Ez a rendelet alkalmazásában 
a) önkormányzati tulajdonú épület: a Báránd Községi Önkormányzat tulajdonában vagy 

többségi tulajdonában levı épületingatlan 
b) közintézmény: az önkormányzati fenntartású intézmények /általános iskola, óvoda, 

községi könyvtár, mővelıdési ház, háziorvosi rendelı, szociális szolgáltatást nyújtó 
intézmény/ 

c) pártrendezvény: valamint – MO-n politikai pártként nyilvántartásba vett – politikai párt 
által szervezett vagy rendezett esemény, rendezvény 

d) politikusi megjelenés: valamely politikai párt tagjaként vagy függetlenként tevékenykedı 
közismert politikus rendezvénye, politikai célú felszólalása 

 
 

Önkormányzati tulajdonú épületek igénybevétele 
 

3. § 
 
(1) A képviselı-testület minden politikai párt részére azonos feltételek mellett kívánja 

biztosítani a tulajdonát képezı épületek politikai célra történı igénybevételét. 
 
(2) Az igénybevétel iránti kérelmet legalább 5 nappal a tervezett igénybevételt megelızıen 

kell elıterjeszteni a jegyzınél. 
 



(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a párt vagy politikus nevét, elérhetıségét 
b) az igénybevétel tervezett idıpontját, idıtartamát 
c) az igénybevétel tartalmát 

 
(4) Az igénybevétel ellenértékeként a testület a mindenkori mővelıdési ház bérleti díj 

összegét állapítja meg alkalmanként, melyet az igénybevevı az (5) bekezdésben 
meghatározott szerzıdés aláírását követı 3 napon belül megfizet az önkormányzat 
számlájára. 

 
(5) Az igénybevétellel érintett intézmény vezetıje bérleti szerzıdést köt az igénybevevıvel, 

melyben a Ptk. által a bérleti szerzıdésekre vonatkozóan elıírt kötelezı tartalmi elemeket 
kell rögzíteni. 

 
(6) Amennyiben a jegyzı úgy ítéli meg, hogy a kérelmezı által meghatározott idıpont, vagy 

tartalom közérdeket sérthet, köteles a polgármester felé jelezni ezt, aki köteles a 
Képviselı-testület véleményét kikérni. 

 
(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a testület egyszerő többséggel meghozott 

döntése köti a polgármestert. 
 
 

Közintézmények 
 

4. § 
 
(1) A közintézmények pártrendezvényi célra történı igénybevétele iránti kérelmet legalább 5 

nappal a tervezett igénybevételt megelızıen kell elıterjeszteni a jegyzınél a 3. § (3) 
bekezdésben meghatározott tartalommal. 

 
(2) A jegyzı a döntés meghozatala elıtt köteles kikérni az intézményvezetık véleményét, és 

azt a döntés meghozatala során figyelembe venni. 
 
(3) A közintézmények közül a Mővelıdési Házra a 3. § rendelkezései az irányadóak. 
 
(4) Az intézményvezetık a (2) bekezdésben meghatározott véleményük kialakítása során 

kötelesek kikérni az intézményben mőködı szakszervezet illetve munkaközösség 
véleményét, és azt figyelembe venni. 

 
(5) A politikusi megjelenés esetére is vonatkoznak a (4) bekezdés rendelkezései. 
 
(6) Közintézményi igénybevétel esetén az ellenérték illetve a szerzıdéses jogviszony 

vonatkozásában a 3. § rendelkezései az irányadóak. 
 
(7) Az Általános Iskolában illetve az Óvodában engedélyezett rendezvénnyel, eseménnyel 

összefüggésben az intézményvezetıknek biztosítaniuk kell azt, hogy az intézményben 
dolgozók, tanulók közül senkit ne érjen hátrány azért, mert részt vett, vagy éppen mert 
nem vett részt a rendezvényen. 

 
 



Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Kiss Sándor       Dr. Györgyi Zoltán 
Polgármester        Jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


