
2. melléklet  
 

A Művelődési Ház Használati Szabályzata 
 
Csanádalberti Község Önkormányzata, kötelező közművelődési feladatait 
elsősorban az általa fenntartott és működtetett Művelődési Házban (6915 
Csanádalberti, Fő út 27.) látja el, melynek személyi és tárgyi feltételeit éves 
költségvetésében alapvetően a közművelődési és könyvtári kormányzati funkción 
biztosítja.  
 
A Művelődési Ház:   
 
a./ alapfeladatai: 
- községi kulturális rendezvények lebonyolítása (kiemelten Falunap, állami 

ünnepek,  
- iskolai és óvodai kulturális rendezvények, 
- művészeti szakkörök,  
- állandó, illetve időszakos kiállítások, 
- kulturális jellegű előadások, programok, vetélkedők, stb.  
- civil szervezetek működéséhez kapcsolódó rendezvények, 
-    sportrendezvények lebonyolítása.  
 
b./ kiegészítő feladatai: 
- családi rendezvények lebonyolítása, 
- vásárok, bemutatók tartása, 
- bálok, közösségi rendezvények tartása. 

 
Általános szabályok 

 
1./ A Művelődési Ház szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának 
szabályait betartja. 
 
2./ A nyitva tartás aktuális rendjéről a Művelődési Ház működtetője köteles a 

használókat tájékoztatni (nyitvatartási tábla, honlap). 
 
3./ Bármely igénybe vehető szolgáltatás elérhetőségének időbeli korlátozásáról (pl. 

nyári szabadság miatti zárva tartás) a szolgáltatás működtetőjének kötelessége a 
lakosságot időben tájékoztatni.  

 
4./ A Művelődési Ház ruhatár és értékmegőrző nem üzemel, ezért a ruhafogasokon 

elhelyezett kabátokért, bevitt értéktárgyakért a Művelődési Ház működtetője 
felelősséget nem vállal, mivel a helyiség őrzése, felügyelete e téren nem oldható 
meg. 

 
5./ A Művelődési Ház területét elhagyó használó a működtető megbízottja részére, 

annak kérésére köteles a táskája tartalmát megmutatni. 
 
6./ A Művelődési Ház helyiségeiben az alkohol és ételfogyasztás, valamint a 

dohányzás tilos. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges.  Az alkohol és 



ételfogyasztási tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor rendezvény 
alkalmával, a jogszabályban megengedett feltételek betartásával vendéglátó 
egység települ ki, illetve családi zártkörű rendezvény alkalmával a rendezvény 
résztvevői az étel és ital ellátásról saját maguk gondoskodnak. 

 
7./ A rendezvények tartását a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén a helyi 

önkormányzat jegyzőjének és az illetékes rendőrőrsnek be kell jelenteni. 
 
8./ A Művelődési Ház bármely szolgáltatásával kapcsolatos panasszal, illetve 

észrevételekkel, vagy javaslatokkal a közösségi színtér működtetőjéhez lehet 
fordulni. 

 
9./ A Művelődési Ház helyiségeinek huzamosabb ideig történő, illetve rendszeres 

használatára a civil szervezetek, illetve a vásározók az önkormányzattal 
megállapodást köthetnek. 

 
10./ A Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díjait, illetve az eszközök használatának 

díjait a képviselőtestület határozatban állapítja meg. 
 
 


