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Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK)
 Nyitva tartás:
Hétköznapokon 10.00-től max. 22 óráig, valamint a rendezvényekhez
igazodóan.
Szombaton, vasárnap: rendezvényekhez igazodóan
Közösségi Ház telephelyen a rendezvényekhez igazodóan
 A Chaplin kávézó nyitva tartása, működési rendje (szerződés szerint) a JFMK,
mint bérbeadó közművelődési intézmény működéséhez köteles igazodni.
A nyitva tartás a munkaterv, a funkciók, események, stb. függvényében
igazgatói döntés alapján – módosulhat.


A Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK) a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény aktuális előírásainak betartásával, valamint a Biatorbágy Város
Képviselő-testülete által elfogadott Alapító Okirata és SZMSZ-e alapján
működik.

 A JFMK Biatorbágy kulturális, társadalmi és civil életének egyik fő színtere,
közösségi célokat szolgál. Az intézmény épületében működik átmenetileg a
Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola (PMAMI), a Völgyhíd TV, valamint
bérleményként működik a Chaplin kávézó.


A JFMK rendezvényeit, foglalkozásait, stb. (ingyenesen, vagy belépőjegy
megvásárlásával) a művelődéshez való joga alapján, a nyitvatartási időben
minden érdeklődő látogathatja, amennyiben megjelenésével, viselkedésével
az intézmény munkáját nem zavarja, továbbá betartja a közösségi- és társas
élet szabályait, annak megfelelő magatartást tanúsít.



A JFMK teljes területére (a kávézót is beleértve) csak az igazgató
engedélyével lehet bármiféle eseményt szervezni.

 Az intézmény helyiségeit, eszközeit bérbe adhatja, rendjéről az aktuális
Bérbeadási Szabályzat rendelkezik.
 A technikai eszközöket csak a JFMK munkatársai, vagy az igazgató által
kijelölt személyek kezelhetik.
 A JFMK teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden
személy köteles:
- a tulajdont védeni;
- a berendezéseket 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.



Járműveket és állatokat az intézménybe bevinni tilos, kivéve előzetes
egyeztetés alapján az olyan jellegű rendezvények, ahol a megfelelő
feltételeket a szervező ahhoz megteremti!



A JFMK épületeiben tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt
helyen szabad.



A JFMK területén az igazgató engedélye nélkül bármilyen kereskedelmi, sajtóés reklámtevékenységet folytatni tilos. Egyéb tekintetben irányadók a
Médiatörvény vonatkozó szabályai.



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



Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület használaton kívüli
és műszaki helyiségeit zárva kell tartani, azokat vendégeink nem
látogathatják.
Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban
okozott kárt a károkozónak meg kell téríteni.




A JFMK nem vállal felelősséget az épületeiben és környékén, udvarán
elvesztett, ellopott tárgyakért, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező
károkért, kivéve a ruhatárban lévő tárgyakat akkor, ha a JFMK rendezvényén
az intézmény ruhatár szolgáltatást biztosít.



A JFMK területén mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni.



A JFMK központjában az előtéri információs pultban kizárólag az oda
beosztott munkatárs (vagy helyettesítője) tartózkodhat, aki a pultot
(látótávolságon túl) csak annak bezárása után hagyhatja el.



A JFMK épületeit csak az intézmény (vagy a PMAMI és a Völgyhíd TV)
dolgozója, vagy az igazgató által kijelölt személy nyithatja, zárhatja.

A házirend megszegőit az intézmény dolgozójának jogában áll kiutasítani az
épületből. A házirend megszegése büntetőjogi felelősségre vonást is vonhat maga
után.
Jelen szabályozás 2017. március 20-tól lép hatályba, a megjelölt nyitva tartási idő, a
nyári nyitva tartási rend életbelépésén kívül érvényes.
Biatorbágy, 2017. március 20.

Szádváriné Kiss Mária
igazgató

