8. számú melléklet

Házirend - művelődési ház
1.

A Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, és a
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeitől szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet
előírásainak betartásával, a Lőrinci Városi Önkormányzat által elfogadott Alapító
okirata, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 28/2020.(XI.26.) számú
polgármesteri rendelet, valamint a Szervezeti és működési szabályzata alapján
működik.

2.

A 3024 Lőrinci, Cukorgyári u. 9. szám alatt található művelődési ház a város
kulturális és civil életének színtere, közösségi célokat szolgál. A művelődési ház
kijelölt helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe
veheti szolgáltatásait, a látogatók számára fenntartott berendezési tárgyait,
felszereléseit, eszközeit.

3.

A művelődési ház általános nyitvatartási ideje, mely a közművelődési programok
függvényében változhat:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

szünnap
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
szünnap

4.

A művelődési ház programjait, rendezvényeit, foglalkozásait, stb. (díjmentesen vagy
belépőjegy megvásárlásával) a művelődéshez való jog alapján minden érdeklődő
látogathatja, amennyiben megjelenésével és viselkedésével a látogatókat és az
intézmény munkáját nem zavarja, továbbá betartja a közösségi és társas élet
szabályait, annak megfelelő magatartást tanúsít.

5.

Rendezvényeinket, előadásainkat igyekszünk időben kezdeni, ezért vendégeinktől is
pontosságot kérünk, hogy késve érkezésükkel lehetőleg ne zavarják a programot.

6.

A művelődési házban működő csoportok, klubok az általuk használt helyiséget a
Lőrinci Városi Önkormányzat helyiségbérletekre vonatkozó mindenkor hatályos
határozata alapján használhatják.

7.

A művelődési ház teljes területére csak az intézményvezető engedélyével lehet
bármiféle eseményt szervezni.

8.

A technikai eszközöket csak az intézmény munkatársai vagy az intézményvezető
által kijelölt személyek kezelhetik.

9.

A művelődési ház teljes területén, az épületben és az azt körbe vevő parkban
minden személy köteles:
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az intézmény tulajdonát védeni,
az intézmény berendezéseit rendeltetésszerűen használni,
az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni,
az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

10.

Járműveket és állatokat a művelődési házba bevinni tilos, kivéve előzetes
egyeztetés alapján az olyan rendezvényeken, ahol a szabályszerű feltételeket a
szervező ehhez megteremti.

11.

A művelődési házban és annak bejáratától 5 m-re tilos a dohányzás, dohányozni
csak az arra kijelölt helyen lehet.

12.

A művelődési ház előterébe elhelyezhetők a civil kezdeményezések pozitív értékeket
közvetítő szórólapjai, reklámanyagai.

13.

A művelődési ház nyilvános rendezvényein az intézmény saját használatára
fotódokumentációt készít. A programon résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak a
fotózáshoz.

14.

Az intézményben, annak tartozékaiban, berendezési tárgyaiban okozott kárt a
károkozó köteles megtéríteni.

15.

A művelődési ház területén mindenki köteles saját és mások testi épségére
vigyázni.

16.

Kérjük, vigyázzanak értékeikre. A művelődési ház épületében vagy parkjában
elveszett, ellopott tárgyakért, vagy az anyagi értékekben keletkezett károkért a
Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház nem vállal felelősséget.

17.

A házirend megszegőit az intézmény dolgozójának jogában áll kiutasítani az
épületből. A házirend megszegése büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után.

A házirend a Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és működési
szabályzatának melléklete, Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
4/2021(06.24.) sz. határozatával fogadta el.
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