Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
Házirend
A Zákányszéki Művelődési Ház és a Könyvtár a településen élő minden állampolgár művelődését,
szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturált feltételeit hivatott biztosítani.
A teleház településünk információs központja, ahol az irodai szolgáltatások és az őstermelők
tevékenységével összefüggő adminisztratív szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ügyfelek.
Az intézményt nyitva tartási idő alatt látogathatják az érdeklődők, szolgáltatásait térítésmentesen
vagy térítés ellenében vehetik igénybe.
Az intézmény nyitva tartása
Művelődési ház:
Hétfő: 8.00 – 17.00 óráig
Kedd: 8.00 – 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 8.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 18.00 óráig
Szombat 9.00 – 12.00 óráig
Az intézmény rendezvényeinek időtartama alatt a fentiektől eltérő a nyitvatartási rend,
melyet az intézményvezető engedélyezhet.
Községi Könyvtár:
Hétfő – szünnap
Kedd 13.00 – 18.00 óráig
Szerda 9 – 17.00 óráig
Csütörtök 9 – 17.00 óráig
Péntek 9 – 17.00 óráig
Szombat 9 – 12.00 óráig
Vasárnap - zárva
Teleház
Hétfőtől – péntekig
Szombat, vasárnap

8.00 – 16.00 óráig
zárva

Viselkedési szabályok:
Az intézmény valamennyi látogatójának közös érdeke, hogy ügyeljen a környezet kulturáltságára, a
helyiségek tisztaságára.
Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az itt található eszközöket mindenki
köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki
köteles megtéríteni.
A látogatók viselkedésükkel (kiabálás, egyéb zajkeltés) nem zavarhatják az intézményben folyó
munkát és tevékenységet. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után
sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.
Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a gyermek

csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport
esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
Az épületben tilos a dohányzás, tilos járművet és állatot behozni. Dohányozni csak az arra kijelölt
helyen szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.
Az irodagépeket (fénymásoló, fax, szkenner, nyomtató) csak az intézmény munkatársai kezelhetik.
Az intézménybe hozott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.
Az intézményt térítésmentesen használhatják: az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények,
a településen bejegyzett civil szervezetek és a művelődési ház által működtetett csoportok.
Az intézményben, ha a munkatársak nincsenek jelen, a bérlő köteles biztonsági személyzetről
gondoskodni.
Az intézmény kulcsait csak az intézmény dolgozói kezelhetik, más személynek nem adhatják át,
elvesztésééről az intézményvezetőt haladéktalanul kötelesek értesíteni.
Ruhatár:
Az intézményben ruhatár nem működik. A folyosón elhelyezett fogason és székeken hagyhatják a
látogatók saját felelősségükre a személyes tárgyaikat.
Számítógép használati szabályok
 A teleházban található számítógépek csak az ott dolgozó munkatársak engedélyével
használhatók a szolgáltatási jegyzékben meghatározott díjért,
 Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai,
törvényi kereteket.
 A számítógépekre otthonról hozott külső adathordozók csak a munkatársak engedélyével
csatlakoztathatóak.
 A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozásakor befejezési időpontját a
gép füzetébe.
 Korlátozás nélkül használhatók a rendszerben feltelepített programok, és egyéb dokumentumok,
de a gép alapvető beállításai nem változtathatók meg.
 A látogatónak figyelni kell arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat betartsa.
 A számítógépeken csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők
olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják.
 Az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten elérhető online játékok használata
engedélyezett.
 A számítógépeken az adathordozó használata előtt víruskeresők futtatása kötelező.
A könyvtár használatáról külön szabályzat rendelkezik, mely a könyvtárban kifüggesztésre került.
Jelen házirend a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának melléklete.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi látogatójára, használójára, dolgozójára.
2017. ………………………
Zombori Istvánné
intézményvezető

