
A KISBODAKI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

HÁZIRENDJE 
 
 

1. A közösségi ház, mint integrált közösségi szolgáltató tér, Kisbodak község lakóinak 
kulturális, művelődési, szabadidős igényeit elégíti ki. Üzemeltetője Kisbodak 
Község Önkormányzata. 

2. A közösségi házban az alábbi helyszínek állnak rendelkezésre: 

 Színházterem; 

 Könyvtár és InfoPont; 

 Klubhelyiség; 

 Galéria; 

 Kiszolgáló helyiségek (konyha, öltözők, mosdók, szertárak). 
3. A közösségi ház rendelkezésre áll intézmények, civil szervezetek, az 

önkormányzat és magánszemélyek által szervezett rendezvényekre. Helyet ad 
továbbá bemutatóknak, vásároknak, előadásoknak, kiállításoknak. 

4. A közösségi ház nyitva tartása a rendezvényekhez igazodik. A könyvtár nyitva 
tartására külön rend vonatkozik. 

5. A közösségi ház igénybevételének szándékát – legalább 2 munkanappal az 
igénybevételt megelőzően – egyeztetni kell a gondnokkal. A gondnok elérhetősége 
és az aktuális rendezvények listája az épület aulájában elhelyezett tájékoztató 
táblán olvasható. A tájékoztatót a gondnok – a beérkezett igények alapján – 
folyamatosan aktualizálja. 

6. A helyiségeket a gondnok tisztán, használatra alkalmas állapotban adja át a 18. 
életévét betöltött, cselekvőképes személynek, mint igénybe vevőnek. Az átvételt az 
igénybe vevő aláírásával igazolja. Az igénybe vevő felelősséggel tartozik az épület 
és a berendezési tárgyak épségéért, kár okozása esetén anyagi kártérítésre 
kötelezhető. A használat során esetlegesen keletkezett szemetet a helyiség 
használója köteles összeszedni. A helyiségek állapotát a gondnok a rendezvény 
végeztével ellenőrzi. A visszavételt aláírásával igazolja. 

7. A közösségi ház bérleti díja: 5.000 Ft/nap. Bemutató, vásár esetén a bérleti díj: 600 
Ft/óra. A díj számításának alapja a kulcs átvételétől a visszaadásig eltelt idő. A 
bérleti díj átvételét a gondnok nyugtával igazolja. 

8. Önkormányzati szervezésű és közösségi célú rendezvények mentesülnek a 
díjfizetés alól. 

9. 14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt használhatják a közösségi 
házat. 

10. Dohányozni az épületben tilos. Dohányzás csak a kijelölt, szabadtéri dohányzó 
helyeken megengedett. 

11. Az épületben élelmiszert és italt tárolni csak a rendezvények idején, a konyha 
helyiségben szabad. 

12. Azt a személyt, aki a házirendet nem tartja be, vagy magatartásával zavarja a 
rendezvényt, a szervező a rendezvényről eltávolíthatja. 

13. A közösségi házba behozott tárgyakért, valamint az épület előtt vagy az udvarban 
hagyott járművekért felelősséget nem vállalunk. 

14. További, egyedileg szükséges szabályt a polgármester írhat elő. 
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