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• Az intézmény nyilvános közkönyvtári feladatokat lát el, a lakosság minden rétegének, 

művelődését, szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturált 

feltételeit hivatott biztosítani. 

• Az intézmény nyitva tartása, a közművelődési tevékenységhez igazodva: 

Hétfőtől péntekig naponta 8.00 – 21.00 óráig, 

Szombaton 8.00 – 12.00-ig 

Vasárnap zárva 

Illetve rendezvényhez igazodva tart nyitva a hét minden napján. 

• A könyvtár nyitvatartási rendje 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Felnőtt kölcsönző 

Olvasóterem 

Folyóirat-olvasó 

eMagyarország 

Pont 

 

 

 

ZÁRVA 

 

9-18 

 

9-18 

 

9-18 

 

9-18 

 

8-12 

Médiatár 13-18 9-18 13-18 13-18 8-12 

Gyermekkönyvtár 13-18 9-18 13-18 13-18 8-12 

Internetes 

olvasóterem 

13-16 9-16 13-16 13-16 ZÁRVA 

Tóth Sándor 

Helyismereti 

Gyűjtemény 

 

13-17 

 

9-17 

 

13-17 

 

13-17 

 

ZÁRVA 

 

• Az intézmény által szervezett programok, szakkörök, tanfolyamok, szolgáltatások, 

rendezvények stb. mindenki számára igénybe vehetők a meghatározott díj ellenében. 

• Az igazgató felkéri a látogatókat, hogy magatartásukkal segítsék elő a csoportok 

zavartalan foglalkozásait, és ne akadályozzák az intézmény dolgozóinak zavartalan 

munkavégzését. 

• Csak a csoportvezető vagy a bérbevevő jelenlétével lehet a helyiségeket elfoglalni. A 

helyiségek használati ideje alatt a kiscsoportvezetők és a bérbevevők felelősek a 

berendezésekért és használati tárgyakért, tűz, baleset és érintésvédelem betartásáért! 

• Minden látogató felelőssége, kötelessége az intézmény tárgyi, technikai 

felszerelésének megóvása! A használati eszközöket az épületből kivinni tilos! 



• Az intézmény berendezésében kárt okozó köteles a javítás, ill. a keletkező kár 

költségét megtéríteni! 

• A házirend megszegőit a kulturális központ munkatársai figyelmeztethetik, súlyos 

esetben az épület elhagyására szólíthatnak fel, illetve hatósági beavatkozást is 

kérhetnek. Ugyanez vonatkozik az ittas látogatókra is, valamint a nem megfelelő 

öltözetre, higiéniai állapotra és drogos befolyásoltság alatt lévő személyekre is. 

• Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartani. 

Tilos az épületbe élő állatokat, kerékpárt, tűzveszélyes eszközt és általában másokat 

zavaró dolgokat behozni. 

• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! Dohányzás esetén beindul a tűzjelző 

rendszer és a téves riasztás és a kupolaablakokban történő kár megtérítése minden 

esetben a szabálytalankodó költségét jelenti, mely esetenként több százezer forint is 

lehet! 

• Az intézményben szeszesitalt fogyasztani tilos – kivéve az arra engedélyezett 

programokon! 

• A látogatóknak és a munkatársaknak is kötelessége a gazdaságos és energiatakarékos 

működés fenntartása, az erre való törekvés (villany, víz, fűtés stb.) Amennyiben a 

látogató bármely rendellenességet tapasztal, azonnal jelentse azt az intézmény bármely 

munkatársának. 

• A ruhatárban elhelyezett holmikért a ruhatár üzemelése esetén vállalunk felelősséget! 

• A ruhatárban csak a portaügyeletet teljesítő személy tartózkodhat! 

• A látogatók észrevételeit, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes munkatársnak, vagy 

az igazgatónak, illetve helyettesének adhatják elő. 

• Az egész intézmény területe kamerával megfigyelt, és a kamera felvétele rögzítésre 

kerül! 

• A házirend betartása és betartatása minden intézményi dolgozó, csoportvezető 

kötelessége és feladata. 

• A házirend betartása minden látogató kötelessége! 

 

Törökszentmiklós, 2016. január 1. 

 

Medgyessy Klára 

igazgató 


