
                                                                                                 3.számú melléklet

Házirend

A Közösségi Ház és Könyvtár feladata Sződliget nagyközség közművelődéssel, és 
közgyűjteményekkel kapcsolatos feladatainak ellátása.
A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, és a helyiségeket igénybe vevőkre egyaránt 
vonatkozik.

 Könyvtári nyitva tartás: hétfő 13-18 óráig, kedd 9-12 óráig, havi egy alkalommal szombaton 
9-12 óráig ( külön kiírás szerint)
A Közösségi Ház a szervezett programokhoz, bérlésekhez és az előre bejelentett 
rendezvényekhez igazodva rugalmasan tart nyitva.( Heti 40 órában)

A Ház helyiségeinek használatára, minden lakosnak joga van, amennyiben azt kulturális-, 
szabadidős tevékenység-, sport-, vagy rendezvény céljára kívánja igénybe venni.
   
14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt használhatják a Közösségi Házat. 
 
 A Közösségi Ház, rendelkezésre áll intézmények, civil szervezetek, pártok az önkormányzat 
és a magánszemélyek által szervezett rendezvényekre.  
     
 A Közösségi Ház helyt ad továbbá bemutatóknak, vásároknak, előadásoknak, kiállításoknak. 
A feltételekről és a bérleti díjról Sződliget Község Közösségi Színterének Használati 
Szabályzatába foglaltak az irányadók. 
     
 Klubok, foglalkozások, gyermekprogramok, egyéb rendezvények tekintetében a helyiséget 
igénybevevő/bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. 

Kár okozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhetők. 
         
A helyiségeket a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőknek, ahol a használat 
során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a helyiség használója köteles összeszedni.

Dohányozni az épületben nem, csak az udvaron kijelölt helyen, szabad.
 
Nagyobb rendezvények lebonyolításához, felügyeléséhez az intézmény dolgozója(i) 
segítséget nyújt(-anak). Rongálás, vagy kár okozása esetén a felelősség a rendezvény 
szervezőjét terheli. 
       
A Közösségi Házba behozott tárgyakért, és az épület előtt hagyott járművekért felelősséget 
nem vállalunk!   
   
A könyvtárban mobiltelefon használata nem megengedett.     
A könyvtári nyitva tartás alatt a könyvtárszobában tartózkodók legyenek figyelemmel a 
kölcsönzés zavartalanságára, olvasótársakat hangos beszéddel ne zavarják.    

 A Közösségi Ház egész területén mindenki köteles, aki a Házat igénybe veszi, 
balesetmentesen, rendeltetésszerűen használni a közösségi tereket, berendezéseket.



  A Közösségi Ház alkalmazottjai kötelesek a balesetmentes környezetet biztosítani.     
Minden egyéb tekintetében az intézmény vezetője, ill. a fenntartó dönt.

ZÁRÓ-  ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK:

Jelen szabályzat a sződligeti közösségi színtér működési szabályzatának melléklete.
Jóváhagyása és módosítása Sződliget Nagyközség Képviselő Testületének hatásköre.
Előírásainak megismertetése s betartása valamennyi munkatárs részére kötelező.


