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1.) AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, CÍME 

Marcali Városi Kulturális Központ, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

2.) JELEN TELEPHELY NEVE, CÍME 

Civil Szervezetek Háza, 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

3.) AZ INTÉZMÉNY FELADATA 

Művelődést, szórakoztatást, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését szolgáló 

intézmény. Tevékenységével segíti a mindennapi kulturális és művelődési igények 

kielégítését, a közösségi gondolkodás erősítését. 

4.) AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA 

A Marcali Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban 

SZMSZ) foglaltak szerint  

5.) AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATA 

5.1. A művelődési közösségek, klubok, egyesületek előzetes egyeztetés alapján 

használhatják az intézmény infrastruktúráját kizárólag kulturális/közösségi célokra – 

ők bérleti díjat nem fizetnek.  

5.2.Térítésmentesen használhatják az intézmény infrastruktúráját azok a közösségek is, 

melyekkel együttműködési megállapodást kötött a Marcali Városi Kulturális Központ.  

5.3. Azonban, ha a rendezvény belépőjegyes, bevételes, illetve zártkörű vendéglátás 

céljából történik, akárcsak az üzleti, vagy politikai céllal igénybe vett használatért, 

akkor az SZMSZ II. számú mellékletében meghatározott terembérletet számol fel a 

Kulturális Központ. Ezen rendezvények szervezői kötelesek az esetleges szerzői 

jogdíjakat is megfizetni 

5.4. Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és 

társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás az intézmény valamennyi 

dolgozójának és látogatójának kötelessége. 

5.5. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és 

felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

5.6. Valamennyi – a Civil Szervezetek Házát rendeltetésszerűen használó és az emberi 

együttélés alapvető szabályait betartó – látogató joga, hogy a házzal kapcsolatos 

panaszait, a működésével összefüggő észrevételeit a Marcali Városi Kulturális 

Központ igazgatójához eljuttassa. 

5.7. A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés 

normáit be nem tartó egyéneket a Városi Kulturális Központ igazgatója eltilthatja a 

Civil Szervezetek Házának látogatásától. 

5.8. A házirendet az intézményben, jól látható helyen kell kifüggeszteni. 

5.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Jelen házirendben külön nem szabályozott kérdésekben a Marcali Kulturális Központ 

SZMSZ-e és annak mellékletei, függelékei az irányadóak. 

 

Marcali, 2013. január 02. 

                                                                                   

                                                                               Vigmondné Szalai Erika 

                                                                                            igazgató 
 


