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Ismét fogadja vendégeit 
– elsősorban a lakásszövet-
kezet tagjait – a szanazugi 
üdülőnk.

A turisztikai szezon vé-
géig nyitva tartó üdülőben 
tagjaink és a dolgozók sze-
mélyenként napi bruttó 460 
forintért, a nem szövetkezeti 
tagok (külső vendégek) pe-
dig személyenként napi brut-
tó 920 forintért pihenhetnek. 
Ezen felül minden, 18 évnél 
idősebb vendégnek naponta 
és személyenként plusz 240 
forint úgynevezett üdülési dí-
jat is meg kell térítenie.

A helyfoglalással kapcso-
latos részletes információkat 
a Hunyadi tér 6. alatti ügy-
vezetésnél adják meg ügy-
félfogadási időben telefonon 
vagy akár személyesen is.

Üdüljön olcsón 
Szanazugban!

Az igazgatóságnak a kor-
mány megszorító intézkedései 
miatt több témát is újra kellett 
tárgyalnia. Ezért is húzódott el 
a nyári szünet előtti utolsó ülés, 
amelyet este kilenc óra előtt nem 
sokkal zárt be elnökünk.

A történésekről Harmados 
Attila ügyvezető igazgató tá-
jékoztatta lapunkat.

Kényszerű döntések 
szeptemberben

A kormány megszorító in-
tézkedéseinek következtében két 
olyan terület is van, amely érint-
heti szövetkezetünk gazdálkodá-
sát. Az egyik a gázáremelés, il-
letve a rászorultak kompenzációs 

Július 6-án, csütörtökön 15 órától tartotta igazgató-
ságunk soros ülését – Békési Albert elnök vezetésével – a 
Hunyadi téri székház tanácskozó termében, az alábbi 
napirend sze rint:

1. Az előző igazgatósági ülés óta végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

2. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
3. Az üzemelési költségek részletes megbontásával 

kapcsolatos tájékoztató (a május 4-ei 4. npr. újratár-
gyalása)

4. Kintlévőségek alakulása (május 4-ei ülés 3. npr.-
jének újratárgyalása)

5. A honlap tartalmával kapcsolatos feladatok
6. Tájékoztatás a pályáztatások, a felújítások hely-

zetéről a részközgyűlési döntések alapján
7. A jogi képviselő személyére tett javaslat megvitatása; 

döntéshozatal.
8. Egyéb javaslatok

Június 8-án Székesfehér-
váron „A panelépületek ener-
getikai korszerűsítése” címmel 
országos szakmai konferenciát 
rendezett a dunántúli nagyváros 
lakásszövetkezete, amelyen 
részt vett Benedek László el-
nökhelyettes és Harmados At-
tila ügyvezető igazgató is.

Elnökhelyettesünk a legutób-
bi igazgatósági ülésen beszá-
molt a szerzett tapasztalatokról. 
Meglátása szerint irányelvként 
elmondható, hogy a panelépü-
letek felújítása nagyságendjét 
tekintve komoly beruházás, s 
a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy kizárólag a legjobb mi-
nőségű anyagokat, kizárólag 
minősített vállalkozókkal ér-

Országos tanácskozás
az energetikai korszerűsítésekről

demes beépíttetni a munkák 
során. Így a hosszú élettartamú 
szakszerűen beépített termékek 
valóban megtérülést, valós ér-
téknövekedést, s nem utolsó 
sorban elégedettséget hoznak a 
lakóközösségnek. A felújítható 
épületek köre bővül, ugyan-
akkor rengeteg új technológia 
is megjelent a piacon, így kü-
lönösen fontos az átgondolt 
tervezés.

Legelső lépés a pályázatírás. 
Székesfehérváron a polgár-
mesteri hivatalnál külön cso-
port foglalkozik e témakörrel; 
a városban 19 ezer(!) lakás le-
hetne érintett a felújításban. 
Ahogyan városunkban, úgy Fe-
hérváron is tapasztalható, hogy 

a lakástulajdonosi közösségek 
előzetesen nem mindig tájéko-
zódnak kellő körültekintéssel a 
pályázat igen szerteágazó fel-
tételrendszeréről, ennek követ-
keztében nem ritkán előfordult, 
hogy kizártak pályázatokat. 
Gyakori hiba, hogy hiányoznak 
az energia-megtakarításra vo-
natkozó számítások, illetve 
azt nem a valós egységár sze-
rint összegezték. Többen nem 
bontották szét a pályázatban a 
támogatható és a nem támogat-
ható részeket. Mint ismeretes, 

például a fogadó szinten lévő 
üzlethelyiség nem támogatható 
a kiírás szerint, ugyanakkor an-
nak tulajdonosa köteles hoz-
zájárulni a költségekhez. Né-
hányan azt is figyelmen kívül 
hagyták, hogy támogatás csak a 
nyílászárók teljes, százszázalé-
kos cseréje és/vagy szigetelése 
esetén nyújtható. Az is elő-
fordult, hogy a lakóközösségi 
(részközgyűlési) határozatban 
nem tüntették fel: mit, mi-
lyen formában, típusban, ár-

Ki (hol) takaríthat?
(3. oldal)



Amennyiben ingósága, ingatlana van eladó, vagy ilye-
neket keres, annak szövegét juttassa el minden hónap 25-éig 
szerkesztõségünk címére.
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ELADÓ jól karbantartott, liftes épületben, a Lencsési úton, V. emeleti, 
53 nm-es, egy + két fél szobás, parkettás, redõnyös, alacsony rezsijû, 
fûtésmérõs lakás. Érd.: 06-30/68-96-572.

ELADNÁM VAGY ELCSERÉLNÉM Pásztor u.-i, 53 nm-es, kétszobás, 
egyedi fûtésû, parkettás, erkélyes, III. emeleti lakásomat másfél szo-
bás, elsõ emeleti, egyedi gázos, kisebb lakásra. Érdekelne liftes, köz-
ponti fûtéses épületben lévõ lakás cseréje is értékegyeztetéssel. Érd.: 
66/631-318.

KÉTSZOBÁS, X. emeleti, központi fûtéses lakás eladó a Bartók B. út 
67–69. szám alatt. Érd.: 66/256-325.
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Ami természetes, azon nem kell, illetve nem illik vitat-
kozni.

Az egyik ilyen a takarítás. 
Pontosabban: a szövetkezetünk szerződéses alkalmazottjai 

által végzett lépcsőház-takarítás.
A minap elbeszélgettünk. Beszeda Sándorné csoportvezető 

szerint még mindig vannak olyan lépcsőházak, ott olyan la-
kástulajdonosok, akik – ahogyan a szólás tartja – a kákán 
is csomót keresnek.

A bizony minimálbérért dolgozó takarítónők munkájukat 
e sorok írója szerint az elvárható módon végzik el. A la-
kásszövetkezet igazgatósága és ügyvezetése az elmúlt idő-
szakban számos, szúrópróba-ellenőrzést is tartott, amelyek 
ezt igazolták.

Mi hát a baj?
Főleg ezekben a nyári hetekben végzik a lakástulajdonosok 

ingatlanjaik felújítását. Az ezzel járó (lépcsőházi) hulladék, 
szemét, szennyeződés eltakarítását a takarítónőktől várják 
el. Noha ez nem az ő feladatuk, hanem az ingatlan-(lakás-) 
tulajdonosé!

Számos olyan lépcsőház van már – ami dicséretes! –, 
ahol a lakástulajdonosok jelentős mennyiségű dísznövényt 
helyeztek el. Nem egy helyen arra próbálják rávenni a ta-
karítókat, hogy ezek gondozását is elvégezzék – természetesen 
ingyenesen! Tudvalevő, hogy az ilyen jellegű lépcsőházi „lé-

Ki (hol) takarít?
tesítés” gondozásának feladata a lakóközösségé. Ahogyan 
az arról lehullott levelek, részek feltakarítása is!

Bár két ágra süt a Nap és jó, ha éjszakára lemegy a hő-
mérséklet 20–25 Celsiusra, mégis fel kell említeni: a téli, a 
havas hónapokban nem egy lépcsőház, -lakóközösség mint-
egy elvárja a takarítónőtől, hogy az épület egész környékét 
hó- és síkosságmentesítse. Egyrészt ez nem a takarítónő fel-
adata (csupán az adott lépcsőházból kivezető útszakaszért 
felel), másrészt szánalmasnak tartom, ha az adott lép-
csőházban lakó férfiak ezt eleve elvárják a takarítónénitől 
és nem ők végzik el! Példaként számos épületegységet tu-
dok felhozni. 

Az elmúlt küldöttgyűlésen a küldötteknek/közös képvise-
lőknek kiosztott kiadványunk részletező módon határozza 
meg a lépcsőház-takarítás időbeli és szerkezeti rendszerét. 
A küldöttek/közös képviselők elemi kötelessége, hogy erről 
a lakóközösséget is tájékoztassák, illetve elejét vegyék a le-
írt rendellenességeknek.

De hadd mondjam ki: szövetkezetünk tagságának zöme 
joggal megelégedett a lépcsőházukat takarítókkal. Voltak, 
vannak és lesznek olyanok, akik akár a védtelen takarító né-
nikbe is belekötnek.

Az igazi, a létező, a takarítást érintő gondokkal a kül-
döttekhez/közös képviselőkhöz kell fordulni.

(–silá–)

Országos tanácskozás
az energetikai korszerűsítésekről

ban, minőségben szeretnének 
elvégeztetni.

A tanácskozáson fontos dol-
gokat tudtak meg a közbeszer-
zési eljárás mikéntjeiről. Mint 
azt Benedek László elmond-
ta: „csak referencia, és köz-
beszerzés képes vállalkozótól 
lehet árajánlatot kérni. Szé-
kesfehérvárott a polgármesteri 
hivatal minden épületnek külön 
számlát nyit. Az árajánlatkérés-
kor különösen fontos, hogy ne 
a legolcsóbb árajánlatot ve-
gyük figyelembe a pályázat el-
készítésekor. Ha az ajánlatok 
közül túl alacsony árszintűt vá-
lasztunk, az a közbeszerzési ár-
szint alá eshet, s ekkor nem lesz 
miből finanszírozni a hiányzó 
különbözetet.”

A pályázaton való részvétel 
egyik gátja, hogy nincs meg 
az úgynevezett önerő, illetve 
ennek hitelből történő biz-

tosításától ódzkodnak a la-
kástulajdonosok. A konferen-
cián több megfontolandó és ki-
vitelezhető ötlet is elhangzott. 
Az előkészületi munkákba kez-
dettől fogva érdemes egy ban-
kot bevonni. Tudvalevő, hogy 
a hazai pénzpiacon sokféle hi-
telkonstrukció létezik; a leg-
kedvezőbb felkutatására ér-

demes időt, energiát szánni. 
Minden hitelintézet rugalmas, 
s különböző kedvezményeket 
kínálnak, sőt egyedi feltételek 
is elérhetők. Kétség kívül igaz, 
hogy a legfontosabb a felújítási 
alap képzése: ez biztosítéki hát-
térként szolgálhat.

Benedek László beszámo-
lójában külön elemzést adott 

a nyílászárók cseréjének és/
vagy szigetelésének kérdéseire, 
amellyel együtt elengedhetetle-
nül meg kell oldani a lakások 
biztonságos légcseréjét is. A 
külső hőszigetelés tervezése-
kor különös figyelmet kell for-
dítani a hőszigetelő anyag ki-
választására. Ennek és a fű-
téskorszerűsítésnek minőségi 
megvalósításával 15 százalékos 
energia- és akár 35 százalékos 
fütésköltség-megtakarítás is el-
érhető. 

Bár igen magas költséggel 
jár, de érdemes a liftek mo-
dernizálását is egy ütemben el-
végeztetni, ami szintén jelentős 
költségcsökkenést eredményez, 
ugyanakkor a kényelmi szem-
pontok sem mellékesek (csök-
kenő hibaarány és zajszint, 
gyorsabb működés).

Mint megtudtuk, az elhang-
zottakat szövetkezetünk hasz-
nosítani kívánja.                    (nl)
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Bizonyára nem túlzok, ha állítom: ő volt szö-
vetkezetünk ügyvezetésének (munkaszervezeté-
nek) legismertebb és talán legnépszerűbb tagja. 
Akik a Hunyadi téri központba jártak, vele talál-
koztak legelőször. Ő kezelte a telefonközpontot 
is; a rendszeresen havi sokszáz küldöttnek/kö-
zös képviselőnek kipostázott levél, számla is az 
ő szorgalmát, keze munkáját dícsérte. Ahogyan 
lapunk havi példányainak elosztásában is oly sok 
esztendeje osztatlan érdemeket szerzett.

Lisovszki Józsefnéről beszélek, akit szö-
vetkezetünk tagsága Pirikeként, Piroskaként is-
mert, szeretett.

Piroska nyugállományba vonult
Pirike június 30-ával nyugállományba vonult 

18 munkás év után. Munkatársai, a szövetkezet 
számos vezetője ezen a napon délután szerény 
fogadáson búcsúztak el Piroskától.

Az igazgatóság – legfőképpen a legutóbbi 
küldöttgyűlés állásfoglalásaira, határozataira 
hivatkozással – úgy döntött, hogy Piroskának 
nem lesz utódja a Hunyadi téri ügyvezetési épü-
let portáján.

Mindent összevetve: Pirike, Piroska oly so-
kunknak hiányozni fog. 

Jó egészségben eltöltött, sok-sok kiegyensú-
lyozott évet kívánunk!                                  (nl)

mechanizmusának gyökeres át-
alakításából, a másik pedig a 
társadalom-biztosítási járulék 
tervezett növeléséből fakad. 
Szövetkezetünk igazgatósága 
az országos intézkedésekből 
következő helyi feladatok meg-
határozását szeptember havi 
ülésén tűzi napirendre.

A testület végül összességé-
ben elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést, amelyet az ügy-
vezető igazgató terjesztett a gré-
mium elé.

Az ügy fontosságára való te-
kintettel immár önálló napirend-
ben tárgyalt tagfelvétel során az 
igazgatóság hat új szövetkezeti 
tagunk felvételi kérelmét hagy-
ta jóvá. A korábbi jóslatoktól el-
térően a január 1-jei átalakulás 
óta nem csökken a taglétszám!

A garázstulajnak 
is fizetnie kell!

Ismeretes, hogy az új tagi 
előírások május elsejétől ha-
tályosak. Az is tudott, hogy az 
idei esztendei küldöttgyűlés je-
lentős mértékben módosította 
a SZÁK felosztását. Az em-
lített tanácskozás lapunkban is 
közölt határozata, valamint a 
2004. évi 115. tv. alapján meg-
fogalmazott új alapszabály ér-
telmében immáron nem csak 
a lakástulajdonosoknak, ha-
nem az ún. nem lakáscélú in-
gatlanok tulajdonosainak (ga-
rázs, üzlet, más helyiségek stb.) 
tulajdonosainak is kötelező mó-
don(!) részt kell vállalniuk az 
épületegység költségeiből.

Nos, a harmadik napirendben 
tárgyalt és részletezett jelentés 
lényege a következő: végre-va-
lahára a Békéscsabai Földhiva-
tallal közösen sikerült átjutni 
azon a „kásahegyen”, amely 
(főleg a lakóépületek föld-
szintjén található), nem min-
dig közvetlenül az ott lakók tu-
lajdonát képező, nem lakás cé-
lú hasznosítású ingatlanok tu-
lajdonlását tette egyértelművé. 
Magyarul arról van szó: hogy 
immáron minden garázs, üz-
lethelyiség – szövetkezetünk 
esetében ez közel hétszáz(!) in-
gatlan – földhivatali azonosí-

tása megtörtént és azt az ügy-
vezetés számítógépes rendsze-
rébe is rögzítették. Tehát július 
1-jétől az előbb említett előírást 
ezen ingatlantulajdonosok/bér-
lők is kézhez kapják, azok ha-
gyományos módon történő be-
fizetése/térítése számukra is kö-
telező lesz.

Az igazgatóság, illetve az 
ügyvezetés ezúton is felhívja a 
nem lakás célú ingatlanok tu-
lajdonosait, hogy elidegenítés 
esetén rájuk ugyanazon tör-
vényi előírások, (bejelentési) 
kötelezettségek vonatkoznak, 
mint a lakástulajdonosokra ha-
sonló esetekben.

Csökkent a kintlévőség

Az igazgatóság megkísérli 
folyamatosan figyelni a kint-
lévőségek alakulását. Ezt tet-
te júliusi ülésén is, az idei esz-
tendő első hat hónapjának ada-
tait értékelve.

Mint azt Laczó Mária fő-
könyvelő-asszony bár rövid, 
de a laikusok számára is kö-
zérthető, csak a lényeget tar-
talmazó előterjesztéséből ki-
tűnt, hogy a szövetkezet mér-
legében kimutatott kintlévőség 
jelentősen csökkent! 

Míg az 2005-ben 7,54 száza-
lékos volt (a tartozás összege ki-
lencmillió 320 ezer Ft), addig az 
idén (a május 31-ei, időszaki zá-
ráskor) 5,28 százalékos (nyolc-
millió 696 ezer Ft). Az arányt 
némiképpen rontja a Széchenyi 
u. 7. számú épület hónapokkal 
korábban megkezdett, lapzár-
tánk utánra várt befejezésű ki-

válása. Tudomásunk szerint az 
épületegység lakástulajdonosa-
inak jelenleg még mintegy 142 
ezer forintos tartozása van.

A főkönyvelő-asszony la-
punknak elmondta: a kint-
lévőségek alakulásában gya-
korlatilag lényegi elmozdulás 
nincsen a tekintetben, hogy az 
milyen épület-technikai be-
sorolású (elavult elnevezéssel: 
„komfort-fokozatú”): az ará-
nyok szinte változatlanok a tar-
tozók tekintetében az egyedi és 
a központi fűtéses épületeknél. 

S egy „bővített mondat” a 
lakásszövetkezet honlapjáról: 
szeptember végére az internet-

világ újabb elérhetősége lesz a 
feltöltött és szövetkezetünkről 
minden információt szolgáló, 
ilyetén elérhetőségét is ga-
rantáló honlap, amely a tervek 
szerint lapunk korábbi számait 
is tartalamazza. 

Pályázatok, felújítások

Sajnálatos ugyan, de tény: 
számos kormányzati/önkor-
mányzati „probléma” miatt van-
nak olyan beruházások, ame-
lyek ennek okán sok-sok hó-
napja megmozdíthatatlanok. 

Az igazgatóság mostani ülé-
sén már második alkalommal 
mondott igent a részközgyűlési 
határozattal elfogadott, az adott 
épületegység által elhatározott 
beruházásra, felújításra. A 22 
tételt tartalmazó, Harmados 
Attila által a grémiumnak elő-
terjesztett jelentésben nyolc 
épülethomlokzat-festés (ebből 

három már megvalósult), to-
vábbá négy tetőszigetelés, két 
festés-mázolás, öt külsőhom-
lokzat- vagy végfal-szigetelés, 
továbbá nagyobb volumenű ja-
vítások, műkövezések is sze-
repelnek.

Tehát a nem kis részben 
az ún. „Panel-program” ré-
szét képezhető pályázatok a tu-
lajdonosi kör és a lebonyolítást 
természetesen felvállaló lakás-
szövetkezet részéről „zöld utat” 
kaptak. Ki kell mondani: a vá-
rosi önkormányzat pénztelensé-
ge miatt gyakorlatilag nem mű-
ködik/működhet a kormányzati 
program városunkban!

Mint arról olvasóinkat májusi 
lapunkban tájékoztattuk, „a Bé-
késcsabai Lakásszövetkezet jo-
gi képviselőjének, Kutiné dr. 
Stefanovits Katalinnak meg-
bízatása 2006. június 12-ével 
(hétfő) megszűnt”. Az új jo-
gi képviselő személyét a tes-
tület a szeptemberi ülésen ne-
vezi meg. 

Azok az egyebek...

Az elmúlt hetekben két szak-
mai rendezvényen is részt vet-
tek szövetkezetünk vezetői. Az 
egyik  részleteiről külön írásban 
számolunk be.

Az  igazga tóság  kü lön 
is megemlékezett Lisovszki 
Józsefnéről, az ügyvezetés jú-
nius 30-ával nyugállományba 
vonult munkatársáról. Piroskát 
szintén egy külön írásban mél-
tatjuk.

N. L.



LAKÁSSZÖVETKEZETI HÍRADÓ. A Békéscsabai Lakásszövetkezet havilapja. l FELELÕS KIADÓ: BÉKÉSI ALBERT, a Békéscsabai Lakás-
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– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszerûbb irtószerek 
és technikák alkalmazásával

– a HACCP rendszer elõírásainak megfelelõ 
teljes ügyintézéssel 

és a dokumentáció intézésével;
– korrekt árakkal, garanciával.

ROXIN HIGIÉNIA KFT.
ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS

Érd.: 06-62/221-471
06-30/94-53-234

A tagság pénztárcáját is kíméli a szövetkezet igazgatóságának 
döntése, melynek értelmében megszüntetik a Hunyadi tér 6. alat-
ti épületében a portaszolgálatot. Az ügyvezetéshez beérkező te-
lefonhívások „szétosztását” júliustól tehát egy automata vég-
zi. Hogy az EU-államokban természetes telekommunikációs 
rendszer csabai bevezetése nem lesz zökkenőmentes és szá-
mos ellenvéleményt kivált, az az igazgatóság számára is tu-
dott. Ennek ellenére kérik a tagságot, hogy saját, jól felfogott 
érdekükben szokjanak hozzá a telefonálás ezen újnak is ne-
vezhető technikájához.

Lapunk segít: az alábbiakban közzétesszük a mellékállo-
mások számait.

Ez közismerten azt jelenti, hogy az ún. géphang bejelent-
kezése után azonnal beüthető (tárcsázható) a kért mellék hí-
vószáma, amellyel a hívó fél egyrészt időt, másrészt pénzt ta-
karít meg!

Másként
telefonálhatunk!

ELADÓ INGATLANOKELADÓ INGATLANOK

KIADÓ INGATLANOKKIADÓ INGATLANOK

 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség és
 az Őr u. 2. alatti, 58 m2-es lakás,

Érdeklődni Csicsely Andrásnál lehet 
a 66/446-628-as telefonon kizárólag munkaidőben.

 egy garázs a Tinódi utcában,
 Kőmíves K. sor 89. alatt 8 m2-es helyiség garázsnak,
 a Lencsési út 45–47. alatti 27 m2-es üzlethelyiség,
 az Őr u. 3/F alatt 12 m2-es raktárhelyiség, valamint

 a Bartók B. út 33. alatt és
 a Lencsési út 56–58. alatt 18-18 m2-es 

(volt hőközpont) helyiség

LAPUNK következő száma szeptember végén jelenik 
meg.

Kérjük olvasóinkat, hogy a terjesztéssel kapcsolatos, 
esetleges panaszaikat feltétlenül jelezzék szerkesztősé-
günknek!

13 Jogi képviselő
14 Igazgató
15 Titkárnő
16 Főkönyvelő
17 Műszaki ellenőrök
18 Munkaügy

Javasoljuk tagjainknak, hogy a listát vágják ki lapunkból és azt 
– a tagfogadási rendhez hasonlóan – lakásukban hozzáférhető hely-
re helyezzék el!

19 Behajtási csoport
20 Energetikus
23 Könyvelés
24, 25 Tagnyilvántartás
26 Pénztár
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