
A Városmajori Jézus Szíve Plébánia 

Ignotus u. 9. alatti Közösségi Ház tetőterének 

használati rendje 

Kiterjedése, vonatkozási területe 

A használati rend kiterjed az Ignotus u. 9 alatti Közösségi Ház tetőterének teljes területére. Érinti: a helyiségeket, 

(használati) tárgyakat, felszerelést, bútorokat.  

Vonatkozik: mindazon személyekre vagy szervezetekre, akik ill. amelyek a plébános szóbeli vagy írásbeli engedélye 

alapján alkalmanként vagy rendszeresen igénybe veszik. Az engedélyezés egyik feltétele a használati rend 

megismerése és elfogadása.  

Normák, szabályok, feladatok 

A tetőteret igénybevevők által betartandó normák 

 Tisztelet, figyelmesség: plébániánk tagjai, szervezetei és az itt élő atyák iránt. 

 Vagyonvédelem: az épület, a berendezések és a használati tárgyak óvása valamint minőségének megőrzése. 

Használat módjának pontjai 

1) Az előtérben elhelyezett füzetben mindenki (több személy esetén a programért felelős vezető) köteles a 

programért felelős személyt, a pontos időt, a tevékenység típusát és az esetleges rendellenességeket feltüntetni, 

tartózkodási időtartamtól, céltól függetlenül. 

2) A tetőtérben található bútorokat, használati tárgyakat, felszerelést vagy konyhai eszközöket elvinni, az épület 

más részébe áthelyezni csak a plébános engedélyével szabad. 

3) A termet minden használat után takarítsa ki, a bútorokat és használati tárgyakat az eredeti állapotukban az 

eredeti/rendeltetésszerű helyükön hagyja/helyezze vissza. 

a) A helyiségeket nagyobb igénybevétel után söpörje/mossa fel. 

b) A használt edényeket, tányérokat, bögréket, kancsókat stb. mossa el és a szekrénybe tegye vissza. 

c) Az asztalokról, konyhafelületekről, bútorokról a szemetet és mindennemű hulladékot takarítsa fel. 

d) A keletkezett szemetet az előtérben található szelektív hulladékgyűjtőben felelősséggel helyezze el! 

4) A helyiségek használata után tegyen rendet, a nyílászárókat zárja be, villanyokat oltsa le, távozáskor az épületet 

zárja be, ha más nem tartózkodik az épületben. 

5) A teremhasználat jellegéből adódóan vagy az épület bezárásának/kulcsok hiánya miatt a programért felelős 

személy/a csoport vezetője vonható felelősségre. 

6) Kerülni kell azokat a tevékenységeket, amelyek aktiválhatják a tűzjelzőket. 

7) A lift használata csak mozgássérültek számára engedélyezett, kölcsönbe kapott kártya által (kölcsönkérés az 

atyáknál lehetséges). 

8) A radiátorra ülni, támaszkodni szigorúan tilos! 

9) Esetleges károkozást vagy rendellenességet a gondnoknál (+36-20/823-2199) vagy a plébánosnál (+36-30/ 436-

2446) azonnal kell jelezni. 

10) Minden használó felel a használati rend betartásáért. 

Minden egyéb vitás kérdést a közösségek vezetőivel, vagy a plébános közreműködésével kell rendezni. 

Hatályba lépve: 2015.02.09. 

 

Lambert Zoltán, plébános    Csépányi Gábor, káplán 


