
HÁZIREND
Pálosvörösmarti Közösségi Színtér

(3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 106.)

A közösség zavartalan élete csak úgy biztosítható, ha mindenki betartja az együttélés
írott és íratlan szabályait, felelősséget érez társai, a Közösségi Színtér munkatársa és a hely
iránt,  tisztában  van  jogaival,  ismeri  és  teljesíti  kötelességeit.  A  Házirend  ismerete  és
betartása az épületben tartózkodók kötelessége.

A  Közösségi  Színtér  a  nyitvatartási  idő  alatt,  látogatható,  alapszolgáltatásai
térítésmentesen és szabadon igénybe vehetők.

NYITVA TARTÁS

Hétfő: 14:00 – 20:00
Kedd: 14:00 – 20:00
Szerda: 14:00 – 20:00
Csütörtök: 14:00 – 20:00
Péntek: 14:00 – 20:00
Szombat: 14:00 – 20:00
Vasárnap: ZÁRVA

A nyitvatartási  rendtől  eltérő  igénybevétel  esetén  előzetes  egyeztetés  szükséges  a
fenntartó  (Pálosvörösmart  Községi  Önkormányzat)  és  a  Közösségi  Színtér  munkatársa
részére.

A  Közösségi  Színtérben  tartott  rendezvények,  eszközkarbantartások  idejére  a
Közösségi  Színtér  munkatársa  korlátozhatja  a  szolgáltatásokat,  melyről  idejében  és
megfelelő módon értesíti a látogatókat (Kiírással a hirdetményeknek fenntartott helyen,
illetve a Közösségi Színtér közösségi oldalán).

A látogatók viselkedésükkel  nem zavarhatják  egymás  munkáját  és  tevékenységét.
Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben az a figyelmeztetés után sem szűnik meg, a
rendbontónak el kell hagynia az épületet.

Tilos feliratokat, hirdetményeket (kivéve az intézményi, illetve az önkormányzatit) az
épület  külső és  belső  falain,  ajtóin  és  bármely  felületén  elhelyezni.  Az  intézményben
tartott  programok,  rendezvények  plakátjai,  hirdetései  az  erre  a  helyre  elhelyezett
információs  táblára  kerülnek  fel.  Szórólapok  elhelyezésére  kizárólag  az  információs
pultnál van lehetőség.

A  Közösségi  Színtérben  tilos  a  dohányzás,  tilos  járművet  és  állatot  továbbá
bárminemű veszélyes anyagot, tárgyat behozni: Dohányozni csak az arra kijelölt helyen
szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.

Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt
ittas állapotban látogatni tilos.



A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.

Rendezvények  kivételével,  14  éven  aluliak  20  óra  után  csak  szülői  felügyelettel
tartózkodhatnak az intézményben.

Az intézmény munkatársának, a rendezőknek, a rendőrségnek és a polgárőrségnek az
utasításait  minden  látogató  köteles  végrehajtani.  A  szervezett  programok  zavartalan
lebonyolításához  szükséges  nyugalmat  a  látogatók  kötelesek  tiszteletben  tartani  és  a
jelenlévő  Közösségi  Színtér  munkatárs,  valamint  a  programszervezők  erre  vonatkozó
kéréseit figyelembe venni.

A  szervezett  programok  ideje  alatt  a  teremhasználatra  vonatkozó  szabályokat  a
Közösségi  Színtér  munkatársa  -  a  programokhoz  igazodva  –  korlátozhatja,  amit  az
információs táblára kihelyezett tájékoztatóval jelez a látogatók felé.

A  belépődíjas  rendezvények  látogatásának  előfeltétele  a  jegyvásárlás.  Ezen
rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a
terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet
végző személynek köteles bemutatni.

A Közösségi Színtérben tartózkodók általános magatartására vonatkozó szabályai

A látogató köteles:

 tiszteletet  és  kulturált  magatartást  tanúsítani  az  épületben  tartózkodó
látogatókkal és a Közösségi Színtér alkalmazottjával szemben;

 megóvni saját és társai testi épségét;

 elfogadni  és  betartani  a  Közösségi  Színtér  munkatársának  a  működésre
vonatkozó kéréseit;

 baleset,  illetve  baleset  veszélyének  észlelése  esetén  értesíteni  a  Közösségi
Színtér jelenlévő munkatársát;

 tisztán, ápoltan, mások számára nem zavaró személyi higiéniával rendelkezni;

 bármilyen  hiányosság,  rendellenesség,  műszaki  hiba  észlelését  a  Közösségi
Színtér  munkatársának  jelezni,  aki  megoldja,  vagy  az  illetékes  személynek
továbbítja a problémát;

 megóvni  és  megőrizni  az  épület  külső-belső  tereinek,  kiszolgáló-  és
mellékhelyiségeinek állagát.

A látogató felelős:

 a  Közösségi  Színtér  külső  és  belső  tereinek  rendjéért,  tisztaságáért,
biztonságáért;

 az épület termeiben található eszközök és egymás tulajdonának megóvásáért.

Szervezett programokkal kapcsolatos szabályok



A Közösségi Színtér eszközinek használata előtti, illetve használata utáni átvételét-
átadását  a  Közösségi  Színtér  munkatársnál  lévő eszközhasználati  nyilvántartásban  kell
aláírni. Az aláíró látogató teljes körűen, anyagilag is felelős az általa, illetve a társasága
által használt eszközökért. A nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett károkat az
aláíró látogató köteles megtéríteni.

A programok lebonyolításakor igénybe vett helyiségek, azok bútorzata és a használt
technikai eszközök használatáért a  látogató (szervező) anyagi  felelősséggel tartozik,  az
esetlegesen általa okozott kárt köteles megtéríteni.

A program befejezésekor ügyelni kell a használt technikai eszközök áramtalanítására,
a villany lekapcsolására, az ablakok becsukására.

A Közösségi  Színtér  termei  bérbe  adhatók  a  fenntartóval  és  a  Közösségi  Színtér
munkatársával  történő  előzetes  bejelentés,  egyeztetés  és  a  bérleti  szerződés  aláírása
alapján.  A  látogatók  a  bérelt  helyiségekben  folyó  programokat,  rendezvényeket  nem
zavarhatják.

A helyiségek bérleti díjai:

 A  Pálosvörösmarti  civil  szervezeteknek  és  a  közcélú  igénybevétel  esetén
térítésmentes.

 Kisterem: 2.500.- ft/óra

 Nagyterem: 5.000.- ft/óra



A SZÁMÍTÓGÉPTEREM ÉS A DJP PONT HASZNÁLATI RENDJE

 A helyiségbe élelmiszer és folyadék nem hozható be!

 A  számítógépek  csak  a  Közösségi  Színtér  munkatárs  engedélyével
használhatók.

 A számítógépek használatakor a látogatónak regisztrálnia kell  magát,  amely
során  aláírásával  igazolja,  hogy  a  Házirendet  és  a  számítógép  használati
szabályokat megismerte, és annak előírása szerint fog tevékenykedni.

 A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi a kezdési, majd távozásakor a
befejezési időpontját a gép füzetébe.

 A látogató munkája megkezdése előtt a szabad gépek közül választhat, nincs
joga, hogy bárkit erőszakkal más gépre kényszerítsen.

 Egy látogató fél órát használhatja egyhuzamban a számítógépeket, abban az
esetben, ha mások sorban állnak a számítógép használatáért.

 Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem
sért erkölcsi,  etnikai,  törvényi kereteket.  Ebben az esetben a Közösségi
Színtér munkatársa megvonhatja az internet használatának jogát!

 A számítógépre otthonról hozott külső adathordozók csak a Közösségi Színtér
munkatársának engedélyével csatlakoztathatók!

 Az eszközöket igénybe vevők óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen
használják, tevékenységükkel nem zavarják mások munkáját.

 A teremben található technikai eszközökért az azokat használó látogató
teljes felelősségének tudatában, anyagilag is felelős!

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve a szándékosan okozott
kárt a felhasználónak meg kell téríteni.

 Az  irodagépeket  (multi  funkciós  nyomtató)  csak  a  Közösségi  Színtér
munkatársa kezelheti.

Számítógépek és a digitális eszközök használata:

 Látogató korlátozás nélkül használhatja a rendszerbe feltelepített programokat,
és  egyéb  dokumentumokat,  de  a  gép  alapvető  beállításait  (asztal,  egér,
internetböngésző beállításai, stb.) nem változtathatja meg.Ha erre valamilyen
ok miatt  rákényszerül,  azt  jeleznie kell  a Közösségi Színtér munkatársának,
munkája befejezésekor pedig köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

 Az  operációs  rendszer  játékainak,  valamint  az  interneten  elérhető  online
játékok használata engedélyezet.

 A látogató szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat
betartsa. Ebből elsősorban az alábbi előírások következnek:



o Az eszközökön csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg
sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását
jogszabályok tiltják.

o Interneten is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek másolását
a törvény tiltja. Ezek letöltése nem engedélyezett!

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

A könyvtár az 1997. évi CXL törvény alapján - a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvár  szolgáltató  helyeként  -  nyilvános  könyvtári  szolgáltatásokat  biztosít.  Minden
érdeklődő  előtt  nyitva  áll,  szolgáltatásainak  igénybevételére  mindenki  jogosult,  aki  a
könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

NYITVA TARTÁS

Hétfő: 16:00 – 18:00
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 16:00 – 18:00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: ZÁRVA
Szombat: 16:00 – 18:00
Vasárnap: ZÁRVA

A beiratkozás beiratkozási díjhoz kötött, amely a beiratkozástól számított egy évig
érvényes. A beiratkozási díjtételek az 1997. évi CXL. törvény 56. § (6) pontja, valamint
6/2001. Kormányrendelet 1. § előírásai alapján:

 70 éven aluli felnőttnek 200 ft/év

 16  éven  felüli,  diákigazolvánnyal  rendelkező  diákoknak  és  70  év  alatti
nyugdíjasoknak: 100 ft/év

 16 éven alul és 70 éven felül: ingyenes.

A kölcsönzők olvasójegyet kapnak, amely alapján a kölcsönzés történik. Egyszerre
összesen 6 db dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési idő könyvek esetében 30 nap,
hangoskönyvek,  DVD  esetében  egy  hét. A  kölcsönzési  határidő  egy  alkalommal
meghosszabbítható. A türelmi idő után a könyvtár felszólítót küld, amely késedelmi díjat
vonhat maga után. A késedelmi díj: hetente 50 ft.

A  kölcsönzött  dokumentumokat  óvni  kell.  A  kölcsönzés  során  elveszített  vagy
megrongált dokumentum értékét a könyvtárhasználó minden esetben köteles megtéríteni.
A térítés összege a könyvtár által megszabott gyűjteményi érték vagy fénymásolati díj,
amely eltérhet a mű leltári értékétől.



A  könyvtár  ideiglenesen  megtagadhatja  a  szolgáltatások  teljesítését  attól,  akinek
tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a
könyvtár  használatától  az,  akinek  a  magatartása  a  többi  könyvtárhasználót  jogai
gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja.


