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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

HÁZIREND
Intézmény megnevezése:
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Felügyeleti szerve:
Rácalmás Város Önkormányzat
Alaptevékenység megjelölése:
-közművelődési tevékenységek és támogatásuk
-közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
-könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
-könyvtári szolgáltatások
-televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Nyitvatartási és ügyeleti rend:
Művelődési Ház nyitvatartása:
Hétfő:
Kedd:
10-20
Szerda:
10-20
Csütörtök:
10-20
Péntek:
10-20
Szombat:
10-16
Vasárnap:
Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő:
Kedd:
10-18
Szerda:
10-20
Csütörtök:
10-18
Péntek:
10-18
Szombat:
10-16
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Az épületben működő egyéb szervekre az általuk kifüggesztett házi
szabályzatok érvényesek.

Ügyeleti rend:
- Előre egyeztetett rendezvények esetén a nyitvatartástól eltérően
is várjuk vendégeinket szervezett programokra.
- Egyeztetés módja: személyesen nyitvatartási időben az
intézmény vezetőjénél vagy nyitvatartási időben a 25/440-056os számon az intézményben a könyvtárban.
- Programjainkról bővebb felvilágosítást, ill. az éppen zajló

rendezvény ügyeleti rendjéről egyéb információkat az
intézmény vezetőjénél a 30/2162372-es számon vagy
nyitvatartási időben a 25/440-456-os telefonszámon, illetve
személyesen kaphat kollégáinktól.

Intézményben elérhető szolgáltatások, térítési díjuk:
Terembérlet:
Rácalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 193./2008. (11.18.) Kt.
számú határozata alapján
Nagyterem: 10.000 Ft/ óra
Civil terem: 2.500 Ft/ óra
Táncterem: 2.000 Ft/ óra
Kisterem: 1.500 Ft/ óra
Körterem: 1.000 Ft/ óra
Előtér: 2.500 Ft/ óra
Esküvő, rendezvény esetén a nagyterem, előtér, konyha, vizesblokk bérlése:
100.000 Ft/alkalom
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Könyvtári szolgáltatások és díjak:
Könyvtárhasználati díjak 2017. január 1-jétől
Beiratkozási díjak:
Felnőtt:
1000 Ft/ év
1
Kedvezményes :
600 Ft/ év
Gyermekek 16 éves korig és nyugdíjasok 70 év felett, mozgássérültek, vakok és gyengénlátók,
közgyűjteményi dolgozók térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba!
Késedelmi díjak:
Könyv:
Folyóirat:

10 Ft/ könyv/ nap + felszólítási költségek
20 Ft/ lap/ nap + felszólítási költségek

Szolgáltatások díjai:
Fénymásolás:
Fekete: 30 Ft/ oldal, színes: 50 Ft/ oldal
Nyomtatás:
Fekete: 30 Ft/ oldal, színes: 50 Ft/ oldal
Szkennelés, faxolás
30 Ft/ oldal
Számítógép használat:
200 Ft/ 30 perc
Heti egy óra ingyenes internethasználat minden beiratkozott olvasónak!
Elveszett olvasójegy pótlása:
100 Ft/db
Könyvtárközi kölcsönzés:
800 Ft visszapostázási költség

Az épület közösségi tereinek és programjainak használati feltételei:
Könyvtáron belül a könyvtárhasználati szabályzat érvényes.
Az épület közösségi tereit közművelődési céllal állandó vagy eseti jelleggel az
alábbi közművelődési feladatot ellátó klubok, civil szervezetek használhatják az
önkormányzattal kötött támogatás vagy a leadott munkatervek értelmében:
Civil szervezetek:
 Rácalmási Sirály Közhasznú Horgász Egyesület,
 Rácalmási Sportegyesület és szakosztályai,
 Rácalmási Városvédő- és Szépítő Egyesület,
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Kedvezményes beiratkozási díjat vehetnek igénybe diákok, nyugdíjasok, GYES, GYED, GYÁS ellátásban
részesülők és a pedagógusok a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolvány bemutatása után.

3

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Tel: 25/ 440-456
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu







Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület,
Szent György Polgárőr Egyesület,
Híd Európába Közalapítvány,
Vállalkozók Rácalmásért Egyesület,
Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület.

Művelődési Ház klubjai, csoportjai:
 Magyar Cserkészszövetség 1414.sz. Szt. Gellért Cserkész
Csapat Rácalmási csoportja,
 Apple Country Club,
 Mozgássérülr Egyesület rácalmási csoportja,
 Remény Klub,
 Napfény Nyugdíjasklub,
 Rácalmási Barina Táncegyüttes,
 Cikk-cakk Foltvarró Kör,
 Ágasfa Hagyományélesztő Kör,
 Jazzbalett csoport,
 Alakformáló torna,
 Német klub,
 Angol klub,
 „RáJátSzik” Rácalmási Játékszínkör,
 Cimbora klub.
Önkormányzat fenntartásában működő intézmények:
 Rácalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
 Manóvár Óvoda és Bölcsöde
 Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ
 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ingyenes teremhasználatra jogosultak továbbá a Rácalmáson működő történelmi
egyházak, az állami szervek helyi tagszervezetei, kihelyezett rendezvényei.
Terembérlés:
A fentiektől eltérő esetek, mint pl. külsős rendezvény. Közművelődési/közösségi
céllal, de önálló bevétellel rendelkezők is ide tartoznak, mint pl: tánc- és
tornafoglalkozások. Továbbá ide tartoznak az egyházi és politikai rendezvények,
terembérleti, családi rendezvények, valamint a kereskedelmi konstrukcióban
megvalósuló egyéb terembérleti rendezvények.
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Intézmény működési területe, hatóköre:
Működési terület:
Rácalmás város közigazgatási területe, fizikailag az intézmény kifüggesztett
alaprajza alapján körbehatárolt terület, mely a nagykaputól a hátsó, ill.
oldalkerítésig tart.
Hatókör:
Elsősorban Rácalmás város területe, de lehet szélesebb, akár kistérségi,
országos, de bizonyos rendezvényfajtánál nemzetközi is.
Viselkedési szabályok (dohányzás, étel-, ital-, alkoholfogyasztás szabályai):
Az intézmény területén és annak 5 m-es körzetében a dohányzás tilos!
Étel-, ital-, alkoholfogyasztás szervezett formában, vállalkozó bevonásával
bizonyos rendezvényfajtáknál, pl.: bál, lakodalom megengedett az épületben.
A könyvtáron belül a könyvtárhasználati szabályzat érvényes.
Számítógépek, berendezési tárgyak használati szabályai:
Az intézmény területén lévő és az önkormányzat, ill. a nemzet vagyonát képező
tárgyak, berendezések, gépek, bútorok rendeltetésszerű használata minden
látogatóra nézve kötelező, s azok állagmegóvására is minden látogató törekszik
az intézményben tartózkodása ideje alatt. Amennyiben az intézmény bármely
dolgozója ettől eltérő viselkedést észlel, jegyzőkönyv felvételére köteles, s a
következő munkanapon az intézmény vezetőjének átadja, aki tájékoztatja erről a
fenntartó önkormányzatot.
Az épületben helyet kapó egyéb szervekkel együtt a Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói is kötelesek elfogadni és betartani az önkormányzat
vagyonvédelemmel, értékeinek, épségének és állagmegóvásával kapcsolatos
előírásait.
Hiba, sérülés észlelése esetén való teendők:
Az intézmény nyitvatartási idejében, ill. előre egyeztetett rendezvény esetén az
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ügyeletes dolgozó jelen van és elérhető az épületben, őt kell értesíteni
bárminemű hiba, sérülés esetén. Amennyiben ezt nem tudná javítani, értesíti az
intézmény vezetőjét.
Amennyiben az épület záva van és hibát, sérülést észlelnek, pl. a riasztó
beélesít,az intézmény vezetőjét a 30/2162372-es számon tudják elérni, mely
elérhetőség a bejárat külső hirdetőjén fel van tüntetve.
Rácalmás, 2016. december 1.
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