MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
VÁLASZTÁSI ETIKAI IRÁNYELVEI
1. - A választási kampány nem háború;
- a pártok, vagy képviselőjelöltek nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelek;
- az országgyűlési és önkormányzati választás a magyar nemzet és a város jövőjéről szól;
- a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat
ismertessék és értelmezzék;
- a választási kampány tisztességessége, emberiessége, törvényessége és tisztasága alapvető
jelentőségű politikai kérdés;
A Marcali Városi Kulturális Központ dolgozói elfogadják, hogy a választási kampány során
tartózkodni kell a pártok és jelöltekre irányuló minden valótlanságtól, rágalmazástól, az
emberi és a politikai jogok sérelmére történő uszítástól, felelőtlen demagógiától;
A Választási Irányelv irányvonalat ad a fontosabb etikai kérdésekben, azonban nem térhet ki
minden, esetenként előreláthatatlan problémára. Ezért a Kulturális Központ igazgatója
fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegye.
2. Politikai célú plakátok, hirdetések elhelyezése
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2006. (VI.2.) számú rendelete
(módosítva 6/2008 II.29.) szerint:
Plakátot elhelyezni, jelölt, jelölő szervezet megnevezését vagy hirdetményt felfesteni tilos az
önkormányzati intézmények működését szolgáló területen és épületen. Ez vonatkozik:
 A Kulturális Korzó épületére és területére (Múzeum köz 5.)
 A Kulturális Központ telephelyeire:
- Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)
- Civil Szervezetek Háza (Orgona u.2.)
- Szabadtéri színpad és Zenepavilon (Európa park)
- Kultúrház Marcali-Bize Bizei u. 53.
- Kultúrház Marcali-Boronka Gárdonyi u. 26
- Kultúrház Marcali-Gyótapuszta Kölcsey u. 63
- Kultúrház Marcali-Horvátkút Horvátkúti u. 56
A Kulturális Központ tulajdonában lévő, szabadtéri hirdetőtáblákon térítésmentesen, de csak
az intézmény hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni. Ezek a következők:
- Noszlopy és Karikás Frigyes utcák sarkán (volt gombai ABC előtt)
- Rózsa utcában a Városi Fürdő előtt
- Künzelsau tér északi sarkán
- Széchenyi és Rákóczi utcák sarkán (Baglas épület fala)
- Petőfi és Sport utcák sarkán (Dóra barkács felöli falon)
- Piac tér dél-nyugati sarkán
- A Széchenyi és Móra Ferenc utca sarkán
- A Szabadtéri színpad melletti hirdetőtábla
- A boronkai kultúrház előtti hirdetőtábla
A Kulturális Központ honlapján semmilyen politikai hirdetés sem helyezhető el.

3. A Marcali Városi Kulturális Központ esélyegyenlőséget biztosít a választási kampányban
résztvevő pártok, jelöltek számára, programjaik bemutatására.
Ezért:
 A politikai pártok, jelöltek a Kulturális Központ szabadtéri hirdetőtábláin, az
intézmény hozzájárulásával térítésmentesen helyezhetik el – kizárólag programjaikra,
rendezvényeikre vonatkozó meghívó plakátjaikat. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy
az ne fedje más jelölt, vagy más jelölő szervezet plakátját, illetve az intézmény
kulturális programjait/rendezvényeit hirdető plakátjait, a térképes információs táblát és
az azt körülvevő cégek hirdetéseit.
 A politikai pártok, jelöltek – a választási kampány ideje alatt - rendezvényeikhez
bejelentkezési sorrendben, illetve a Kulturális Központ rendezvényeihez igazodva
térítésmentesen vehetik igénybe a Kulturális Központ teljes infrastruktúráját – a
Kulturális Korzó, a Civil Szervezetek Háza, valamint a Művelődési Ház termeit
nyitva tartási időben.
a) Kulturális Korzó: hétfő-péntek
8:00 – 18:00
szombat
14:00 – 18:00
b) Civil Szervezetek Háza: hétfő-péntek 8:00 - 22:00
c) Művelődési Ház: hétfő-péntek
8:00 - 18:00
Nyitva tartási időn túl megtartott, vagy áthúzódó rendezvény esetén minden
megkezdett órára 1000 Ft/óra ügyeleti díjat számol fel a Kulturális Központ.
 A Művelődési Háznál az alábbi körülményeket is figyelembe kell venni:
1. A Művelődési Ház többcélú intézmény, a Kulturális Központ színházterme
mellett az épületben oktatási intézmény is – Zeneiskola – működik. A
színházterem közös használatú a Zeneiskolával, az oktatási intézmény kötelező
hangversenyterem szükségletét elégíti ki. Ezért a teremfoglalásoknak
igazodniuk kell a Zeneiskola és a Kulturális Központ – egy hónapra előre
meghatározott - színháztermet igénylő rendezvényeihez, foglalkozásaihoz.
2. A politikai pártok, jelöltek rendezvényeit lehetőség szerint a Zeneiskola
SZMSZ-ben meghatározott nyitva tartásának figyelembe vételével kell
megszervezni: ez hétközben 19:00 órától, valamint, amennyiben nem sérti a
kampánycsend időszakát – szombaton 14:00 órától és vasárnap lehetséges.
Amennyiben erre nincs mód, a többfunkciós épület jellegéből adódóan nincs
akadálya azon időpontoknak sem, melyek beleesnek a Zeneiskola nyitva
tartásába, ám ezen időben törekedni kell arra, hogy a rendezvény a legkisebb
mértékben zavarja a tanítási órákat.
A teremhasználat nem tartalmazza a hang, és fény, valamint a rendezvényhez szükséges
egyéb technikát. (projektor, kivetítővászon stb.) A technikát és az azt kezelő dolgozót, a
Kulturális Központ technikai munkatársának munkaidejében – hétfőtől-péntekig 8:0016:00 óráig térítésmentesen biztosítja az intézmény. Munkaidőn túl minden megkezdett
órára 2000 Ft./óra készenléti díjat számol fel a Kulturális Központ.
5. A városrészi kultúrházakat is a politikai pártok, jelöltek rendezvényeikhez
bejelentkezési sorrendben, illetve a Kulturális Központ rendezvényeihez igazodva
térítésmentesen vehetik igénybe. Mivel a városrészi kultúrházak nyitva tartása
rendezvényekhez igazodik, értelemszerűen nem kell ügyeleti díjat fizetni. Azonban a
teremhasználat nem tartalmazza a hang, valamint a rendezvényhez szükséges egyéb
technikát (projektor, kivetítővászon stb.).

A technika és az azt kezelő technikus igénylése esetén minden megkezdett órára 2000
Ft./óra készenléti díjat számol fel a Kulturális Központ.
Marcali, 2015. 01. 02.
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