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Még valamikor tavasszal hirdette meg a József 
Attila lakótelepi részönkormányzat a „Lencsési 
legvirágosabb kertje és balkonja” elnevezésű pá-
lyázatát, amelynek ünnepélyes eredményhirdetését 
a huszon évekkel ezelőtti május elsejék hangu-
latát idéző, úgynevezett „elő-augusztus 20-ai” 
ünnepségen adtak át a Féja Géza Közösségi Ház 
mellékén. A legvirágosabb balkon és ablak címet 
Csizmadia Lászlóné (Pásztor u. 148.), a második 
helyezést Marik Gabriella (Lencsési út 35-37.), 
míg a harmadikat Vajda Zoltánné (Fövenyes u. 
7.) érte el.

Virágos városunkért

Jövőre mindenki pályázhat!
A legvirágosabb előkert vetélkedésében a zsűri 

a legjobbnak Podani Györgyné (Rét köz 19.), a 
másodiknak Széchenyi Józsefné (Pipacs köz 8.), a 
harmadiknak pedig  – megosztottan – Lagzi Mihály 
(Pipacs köz 7.) és Mónus Pál (Lencsési út 53.) 
kompozícióját ítélte. A zsűri Földes Erzsébetet 
(Fövenyes u. 46.) különdíjban részesítette.

Mint megtudtuk, a városvezetés a következő 
esztendőre már egész Békéscsabára kiterjeszti a 
pályázatot, amelynek felhívása vélhetően a követ-
kező hónapban kerül nyilvánosságra.

(n)

Ankétot!
Lassan már években mér-

hető, mikor rendezett utoljára 
küldött/közös képviselői an-
kétot szövetkezetünk igazga-
tósága.

Számos küldöttet megkér-
dezve, valamennyien vallották: 
a szövetkezet vezetése, a mun-
kaszervezet és a lakástulajdo-
nosok (vagyis képviseletükben 
a küldöttek!) legjobban műkö-
dő, a véleményeket ütköztetni 
tudó, az információcserét leg-
inkább szolgáló fórum volt ez. 
Ilyen vagy hasonló, évenkénti 
egy-két alkalma nélkül elkép-
zelhetetlen a (lakás)szövetke-
zetek fundamentumát jelentő  
demokratizmus.

* * *
A javaslatra Benedek Lász-

ló mb. ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy még ebben 
az évben ismét rendeznek 
küldött/közös képviselői an-
kétokat. Ezeket az alkalmakat 
most elsősorban arra szeretnék 
felhasználni, hogy egyféle to-
vábbképzésként tájékoztassák 
a lakástulajdonosok által meg-
választottakat a szövetkezet 
előtt álló legfontosabb felada-
tokról, s nem utolsó sorban a 
bekövetkezett társadalmi-gaz-
dasági és (a kapcsolódó) jogi 
változásokról.                   (nl)

Igazgatói „szigorú” 
bemutatkozó

Mint arról korábban már 
beszámoltunk, két alkalommal 
is eredménytelen volt az ügy-

Az igazgatóság napirendjén

Bemutatkozott 
az új mb. ügyvezető igazgató

Szigorítások a munkaszervezetnél   Változik a tagfogadási rend  „A terv 
tartható!”   Keményebb behajtási eljárások  Indul a „KKKK”!

Szeptember 6-án, csütörtökön 16 órától igazgatóságunk 
– Békési Albert elnök vezetésével – a Hunyadi téri székház 
tanácskozó termében tartotta soros, nyilvános ülését az 
alábbi napirend szerint:

1. Az új, megbízott ügyvezető igazgató bemutatkozása, 
elképzeléseinek rövid vázolása

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

3. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
4. A szövetkezet 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló
5. A kintlévőségek alakulása, a behajtás értékelése         
6. A honlap továbbfejlesztési lehetőségeiről szóló beszá-

moló          
7. A telephely bérleti lehetőségének értékelése az ingatlan 

komplett hasznosíthatóságával kapcsolatos tapasztalatokról 
tájékoztató

8. Beszámoló a 2007. évben folyamatban lévő, tervezett és 
már megvalósított felújításokról, a jelenleg megkötött hitel-
állományról és az ezzel kapcsolatos törvényi változásokról

9. Tájékoztató a lakásszövetkezet munkaszervezetének 
első féléves munkájáról, a műszaki dokumentációk ren-
dezéséről

10. Egyéb javaslatok
vezető igazgatói álláshelyre 
kiírt pályázat. Végül az igaz-
gatóság – az alapszabály, il-
letve a hatályos jogszabályok 
biztosította jogával élve – úgy 
döntött, hogy szeptember 1-jei 

hatállyal, december 31-éig szö-
vetkezetünk elnökhelyettesét, 
Benedek Lászlót bízza meg 
ezen feladatok ellátásával, a 
munkaszervezet vezetésével.

Az új megbízott ügyvezető 
igazgató négy területet jelölt 
meg, amelyen változtatni sze-
retne: a szövetkezet kommu-
nikációja, az ügyfélkapcsolat, 
a marketing (piackutatás) és 
a munkaszervezet működ(tet)
ése. Ezek kifejtése során Be-
nedek László többek között 
elmondta: külön fontosságú 
számára a küldött/közös képvi-
selőkkel való kapcsolat erősíté-
se. Az utóbbi időben sok (nem 
egyszer bizony  megalapozott) 
kritikával illetett munkaszer-
vezet meggyőződése szerint 
alkalmas a feladatok ellátására 
még akkor is, ha nem egy, az itt 
dolgozóknak talán kényelmet-
lenséget okozó változásokat 
muszáj foganatosítani, hiszen 
a napról napra növekvő elvá-
rásoknak vagy megfelelnek 
az apparátus munkatársai, 
vagy versenyképtelenné válik 
a szövetkezet. Ennek része-
ként hamarosan megkezdődik 
az ügykezelési rend átfogó 
reformja, vagyis alapjaiban 
módosul (egyszerűbbé és gyor-
sabbá válik) a tagok fogadási 
gyakorlata. 

Az igazgatóság bemutat-
kozáshoz hozzászóló tagjai 
elsősorban azt kérték, hogy 
az új igazgató mindent tegyen 
meg a küldött/közös képvise-
lőkkel való kapcsolattartás és 
tájékoztatásuk kiteljesítéséért 
(lásd az 1. oldalon közölt külön 
írásunkat – a szerk.).
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Árverési hirdetmény
Az Andresin és Társai Végrehajtó Iroda (Békéscsaba, 

Munkácsy u. 2/C I. 2.) lakásszövetkezetünk kérésére az alábbi 
ingatlanokat árverezi el szeptember 18-án, kedden:

◆ 9 órától a Gábor Á. u. 9/B IV. 16. alatti 50 nm-es, két-
szobás beköltözhető lakást, amelynek kikiáltási ára hétmillió 
forint;

◆ 9.15 órától a Barackos köz 6. alatti 76 nm-es, kétszobás, 
beköltözhető lakóházat, amelynek kikiáltási ára 13 millió 
forint;

◆ 10.30 órától a Haán L. tér 1. IV. 12. alatti 73 nm-es, 
háromszobás, beköltözhető lakást, amelynek kikiáltási ára 
tízmillió forint;

◆ 14 órától egy 1990-es évjáratú Alfa Romeo Alfa 33-as 
típusú személygépkocsit, amelynek kikiáltási ára 400 ezer 
forint.

A lakóingatlanok árverési helyszíne a végrehajtói iroda, 
az autóé pedig a Duál Autócentrum (Békéscsaba, Szarvasi út 
117.). Az árverésre kerülő lakóingatlanok szeptember 17-én, 
míg az autó az árverést megelőzően megtekinthetőek.

A lakóingatlanok esetében a kikiáltási ár a becsérték hetven 
százalékának megfelelő összegre leszállítható. Az árverési 
előleg a kikiáltási ár egytizede.

Az igazgatóság napirendjén
Válaszában Benedek László 

felvetette: ő minden, a szövet-
kezet megújulásáért, a tagság 
biztonság- és komfortérzeté-
nek megteremtéséért elhangzó 
ötletért hálás, azok érdemi, 
vitában megformáltság utáni 
bevezetésére kész.

(Fontosnak tartjuk megje-
gyezni, hogy immáron négy 
tagúra csökkent az igazgató-
ság létszáma, hiszen Benedek 
Lászlónak igazgatósági tag-
ságáról le kellett mondania. 
Ezzel az igazgatóság újabb, je-
lentősnek is mondható megta-
karítást ért el, hiszen működési 
költségvetése hét személyre 
tervezett az alapszabály értel-
mében. Tudni való, hogy az 
alapszabály értelmében még 
négy taggal is működőképes 
a testület.)

Önmagukat is 
ellenőrzik

Amire talán még nem is 
volt példa a lakásszövetkezet 
történetében: mintegy két órát 
szánt az igazgatóság a kettes 
napirend kiértékelésére; az 
alábbiakban ezekből talló-
zunk.

Mint ismeretes, Békési Al-
bert elnöksége alatt különös 
hangsúlyt helyez a meghozott 
igazgatósági határozatok vég-
rehajtásának ellenőrzésére. Az 
sem tagadható, hogy egyes 
elmaradások miatt élt a jogsza-
bályokban biztosított fegyelmi 
jogával is. 

A szeptemberi igazgatósági 
ülésen 22  lejárt határidejű ha-
tározat végrehajtását szemlézte 
a testület; ez kétségkívül a 
megszokottnál több, s egyben 
mutatja az igazgatóság rész-
letekre is kiterjedő figyelmét. 
Többek között szó esett a ka-
zán-rekonstrukciókról. Szóba 
került az is, hogy a lakásszö-
vetkezetünk által lebonyolított 
beruházások közül egy-kettő 
akár a lakástulajdon hirtelenjé-
ben külföldi tulajdonba kerülé-
se miatt megtorpanhat. 

Szó volt a tízemeletesek 
szellőzőakna-tisztításának 
ügyéről is, amelyről lapunk 
előző számában szakértői 
véleményt tartalmazó írást 
közöltünk. A lényeg: az érin-
tett épületegységek csak olyan 
cég szolgáltatását fogadják 
el, amely az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
ajánlását bírja. (Erről a előző 
havi számunkban részletesen 
tájékoztattuk olvasóinkat – a 
szerk.)  Sajnálatosan nem ke-
vés azon gazdasági szervezetek 
száma, amelyek akár a lakás-
szövetkezetekkel is lepaktálva, 
próbálják szolgáltatásukat 
előnyösnek feltüntetni.

A Fövenyes utca végén 
található telephely hónapok 
óta húzódó eladásügye abban 
változott, hogy az igazgató-
ság hasznosítása tekintetében 
újabb terveket készített. Ezek 
realizálása azonban a városi 
közgyűlés rendezési tervének 
függvénye.

Az igazgatóság abban is 
állást foglalt, hogy a „La-
kásszövetkezeti Híradó”-nak 
mihamarább mint formai, mint 
tartalmi tekintetben meg kell 

újulnia, amelyhez a rávalót 
mindenképpen lap- és honlap-
hirdetési bevételekből kell 
fedezni, tehát az semmiképpen 
sem hárítható át a tagokra.

Az igazgatóság 23 új tag 
felvételét támogatta.

„A terv tartható!”

Laczó Mária a tőle meg-
szokott lakonikussággal és 
nyíltsággal adott számot az 
első félévi gazdálkodásról. 
„Kijelenthetem, hogy a Bé-
késcsabai Lakásszövetkezet 
legutóbbi küldöttgyűlése által 
meghatározott keret tartható, a 
működési költségek volumenét 
nem lépjük túl!” – fogalmazott 
szövetkezetünk főkönyvelője.

Kintlévőségek – 
szigorúbb figyeléssel!

Mint arról már számolatlanul 
sok alkalommal beszámoltunk 
olvasóinknak, az igazgatóság 
kiemelt fontosságot tulajdonít 
a kintlévőségek alakulására; 
pontosabban annak módszeres 
apasztására.

A munkaszervezet erre 
szakosodott munkatársainak 
feladata, hogy „ujjukat a kint-
lévőség verőerén tartsák”, 
ahogyan azt találóan az egyik 
igazgatósági tag megfogal-
mazta.

Jelenleg 35 256 ezer Ft a 
tartozás és 22 699 ezer forint 
a túlfizetés összege, vagyis 
a kintlévőség összege (laikus 
fogalmazással) 12 557 ezer fo-
rint – a június 30-ai állapotot 
tekintve. Mindebbe már bele-
számították a központi fűtéses 
épületek 16 495 ezer forintos 
gázár-támogatását is.

Laczó Mária felhívta arra 
a figyelmet, hogy várhatóan 
a gázártámogatás 2008-ban 
ismét és alapjaiban változik 
meg, tehát az érintett családok 
költségvetésüket ennek figye-
lembe vételével kalkulálják.

A behajtás egyik, bár saj-
nálatos, de legvégső eszköze 
az ingatlan és (újabban!) ingó 
vagyontárgyak elárverezése. 
Mint azt Laczó Mária főköny-
velő asszony elmondta, sze-
rencsére az ilyenre viszonylag 
ritkán kerül sor. Július 31-éig 
összesen 93 eljárást kezdemé-
nyeztek a notórius nemfizetők 
ellen, amelyek között fizetési 
meghagyás (32 lakás, egy 
üzlet), végrehajtási eljárás 
(44 lakás, öt üzlet), közvetlen 
bírósági letiltás (hét lakás) is 
szerepelt.

A szövetkezet vezetése 
mindezek ellenére minden 
alkalommal „elmegy a végső-
kig”, vagyis figyelembe veszi 
az akár sok száz ezer forinttal 
tartozók szociális, társadalmi 
helyzetét. 

Ami új: a munkaszervezet 
már abban a bizonyos „első 
pillanatban” csekkmelléklet-
tel ellátott fizetési felszólítást 
küld a nemfizető, illetve a 
fizetésben elmaradó lakástu-
lajdonosnak. 

Békési Albert elmondta: a 
csabai közgyűlés áment mon-
dott arra a tervezetére, amely 
immáron egyrészt elismeri, 
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másrészt tevőlegesen is támo-
gatja szövetkezetünk alapítvá-
nyát. Mint megtudtuk, a részle-
tek kidolgozása, az a bizonyos 
„finomítás” még néhány hetet 
igénybe vesz. „Meggyőződé-
sem, hogy a jövőben is csak 
azok kaphatnak támogatást, 
akik erre szociálisan rászo-
rultak, akik ezt egyértelműen 
igazolni tudják!” – summázott 
szövetkezetünk elnöke.

Honlapfejlesztés és 
tanulságos egyebek

Mára már egyértelmű: a 
világhálón való megjelenés 
nélkül nem lehet létezni.

Benedek László mb. ügyve-

zető igazgató a következő évre 
vonatkozó terveket tárta a gré-
mium elé. Ezen tervek szerint 
a küldött/közös képviselők im-
máron a neten kaphatják meg, 
kérdezhetik le az általuk kép-
viselt épületegység naprakész 
adatait. Mint azt Laczó Mária 
elmondta, ennek biztosítására 
már a könyvelés alkalmas; az 
információk továbbításának 
akadálya ma már a lakásszö-
vetkezet számítástechnikai 
rendszerének viszonylagos 
elmaradottsága.

Az utolsó napirendben egy 
példaértékű, ugyanakkor a 
közös képviselők számára 
tanulságos döntést is hozott az 
igazgatóság.

Az egyik épületegység (any-
nyit elárulhatunk: Kazinczy 
ltp.-i) küldött/közös képviselő-
je egy meglehetősen ágasbogos 
felújítási munkaszerződés kap-
csán az igazgatóság állásfogla-
lását kérte. A közös képviselő 
a bekért árajánlatok közül 
a határidő után beérkezettet 
részesítette volna előnyben a 
részközgyűlési határozatban 
(amelyet természetesen akkor 
ő terjesztett elő!) megítélttel 
ellentétesen. 

Mint ismeretes, a részköz-
gyűlési határozatot sem az 
igazgatóság, de még a kül-
döttgyűlés sem „írhatja felül”, 
másíthatja meg. Vagyis a 
küldött/közös képviselő sem 
a korábban közreműködésével 
hozott döntést! A megoldás 
legfeljebb az lehet, ha újabb 
részközgyűlést hív össze… 

Lapunk éppen az ilyen és 
hasonló esetek megelőzé-
sére  szeretné  elindítani  a 
„Küldöttek, Közös Képviselők 
Képzését” (KKKK). Kérve 
az érintetteket, hogy az ezzel 
kapcsolatos véleményüket, 
javaslataikat közvetlenül a 
nlacitata@gmail.com-rnlacitata@gmail.com-ra, , il-
letve levélben Bcs., Kazinczy 
u. 1/D IV. 18. címre juttassák 
el.

N. L.

Amíg az elmúlt esztendőben 
a megvalósult beruházások 
és felújítások összege 59 573 
ezer forint volt, addig ez az 
idei év végére több mint meg-
duplázódhat – tudható meg 
abból a beszámolóból, amelyet 
a munkaszervezet dolgozói 
a szeptemberi igazgatósági 
ülésre állítottak össze.

A nemcsak a küldött/közös 
képviselőknek tanulságos lis-
tákból például az is kiderül, 
hogy 2006-ban 53 épületben 
volt kisebb-nagyobb felújí-
tásoknak, beruházásoknak 
lebonyolítója szövetkezetünk. 
A bekerülési összegek a 195 
ezer és a 12,43 millió forint 
között mozogtak. A meghatá-
rozó munkálatok elsősorban a 
Lencsési („József Attila”) la-
kótelepi házak külső homlok-
zatfestésére koncentrálódtak; a 
legnagyobb értékű beruházás 
a szövetkezetünk által gond-
nokolt legidősebb épület, a 
Kazinczy ltp. 1. számú épület 
teljes (külső) felújítása volt.

Az idei terv – a küldött/

Küldöttek! Mi lesz 2008-ban?

Még több felújított épület!
közös képviselők előzetes kal-
kulációi szerint – mindössze 
valamivel több, mint 75 mil-
lióra terjedt ki. Az augusztus 
31-ére megvalósuló, illetve a 
folyamatban lévő, de még az 
idén befejeződő felújítások és 
beruházások összege 124 787 
ezer forint értékű. A munka-
szervezet tudomása szerint 
ehhez még az idén 2–5 millió 
forint értékű kisebb beruházá-
sok, felújítások járulnak! Az 
idén elsősorban a lakóközössé-
gek elsősorban külső (energia-
megtakarító!) hőszigetelésre 
költenek.

Az említett beszámoló sze-
rint az idei tervek, részbe-
ni megvalósulások közül 26 
épületben (16 071 ezer Ft) 
önerőből, három épületben 
bizony jelentős hitelfelvétellel 
(a beruházás értéke 30 903 
ezer Ft), öt épületben a Panel-
Plusz kormányzati program 
lehetőségeit felhasználó hom-
lokzatszigetelési, illetve ka-
zánrekonstrukciós beruházás 
(75 411 ezer Ft), káresemény 

miatti felújítás (2 398 ezer 
Ft) pedig kilenc épületben 
történik.

Már most tudható, hogy 
a gyári technológiával ké-
szült épületek megújítására, 
rekonstrukciójára vonatkozó 
kormányzati/önkormányzati 
program a következő eszten-
dőre a támogatási összegek 
jelentős visszafogása miatt tö-
redékére csökken(het). A szak-
emberek véleménye szerint 
azok, akik épületrehabilitációs 
programjukat az idén nem 
indították el, egyelőre kilátás-
talan csapdába kerültek.

* * *
Lakásszövetkezetünk igaz-

gatósága és munkaszervezete 
kéri a küldött/közös képvise-
lőket, hogy a 2008. évre vo-
natkozó felújítási/beruházási 
igényeiket – a lebonyolítás 
zökkenőmentes megszervezése 
érdekében – minél hamarább, 
de legkésőbb november 1-jéig 
a megszokott részletezéssel, 
írásban (e-mailben, faxon) 
juttassák el.                     (nl)

Számolatlanul lehetne még 
sorozni a riasztóbbnál riasztóbb 
kérdéseket. Amelyek megha-
tározó részére most a lakás-
szövetkezet munkaszervezete 
választ ad azzal, hogy elren-
delte a lakóépületek időszakos 
érintés-, tűz és villámvédelmi 
felülvizsgálatát, amelyek – mire 
ezek a sorok megjelennek – a la-
kásszövetkezetünk kezelésében 
lévő épületeknél talán már be is 
fejeződtek.

A részletes, a laikus számára 
akár babrálkodásnak is tűnő 
mustra lépcsőházanként akár 
több órát is igénybe vesz; a 
szakemberek mindenre kíván-
csiak. Értünk, biztonságunkért, 
ez nem vitás.

S mint mindennek, ennek is 
ára van.

Mibe kerül biztonságunk?

Eleve a kötelező, egy ipari 
minisztériumi rendelet szerint 
végrehajtott vizsgálódás lépcső-
házanként bruttó 21 875 forinttal 
apasztja a lakástulajdonosok üze-
meltetésre befizetett tőkéjét.

S mi több: a felülvizsgálati 
jegyzőkönyv mellékleteként a 
küldött/közös képviselő még 
egy hibalistát is kap. Amely az 
elöregedett, anno bizony nem a 
legkorszerűbb technológiával és 
nem a legkörültekintőbben kivi-
telezett házak esetében sok-sok 
tételt is tartalmazhat.

Mibe kerül hát biztonságunk? 
– ötlik fel hát a kérdés. Nem 
kevésbe; csak hát szeretteimről, 
gyermekeimről, rólam van szó; 
talán megéri ráfordítani, a hibá-
kat se’percen belül kijavíttatni.

Ön szerint is?            (–silá–)

Folytatás az 2. oldalról

Tudja-e Ön azt, mennyire biztonságos az épület, amelyben csa-
ládjával, szeretteivel él? Tudja azt, van-e például villámvédelme 
a háznak? Gondolt már arra, miközben a tárolók folyosóján a 
sötétben a villanykapcsolóhoz nyúlt, hogy akár halálos áramütés 
is érheti?



– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszer bb 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

LAKÁSSZÖVETKEZETI HÍRADÓ. A Békéscsabai Lakásszövetkezet havilapja. www.bcs-lakszov.hu ● FELELÕS KIADÓ: BÉKÉSI ALBERT, a 
Békéscsabai Lakásszövetkezet elnöke. ● FELELÕS SZERKESZTÕ: NEMESI LÁSZLÓ. E-mail: nlacitata@t-online.hu. ● A szerkesztõség és a 
kiadó címe: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Tel.: 66/324-022, fax: 66/454-314. E-mail: lakasszovetkezet@bcs-lakszov.hu. ● FORMAKÉSZÍTÉS: 
KOVÁCS SÁNDOR. ● NYOMTATÁS: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, Luther u. 5., vezetõ: GARAI GYÖRGY cégvezetõ. ● TERJESZTÉS: a 
lap ingyenes, azt a kiadó megbízottjai juttatják el a Békéscsabai Lakásszövetkezet tagjainak.

ELADÓ INGATLANELADÓ INGATLAN

KIADÓ INGATLANOKKIADÓ INGATLANOK

 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség

 az Őr u. 3/E és a Bartók B. út 33. alatt
12–12 m2-es raktárhelyiség

 Szabolcs utcai  garázssoron garázs
Érdeklődni kizárólag munkaidőben 

Csicsely Andrásnál lehet a 66/446-628-as telefonon, 
vagy a csicsely@bcs-lakszov.hu e-mail címen.

Ingatlanhirdetéseink szövetkezetünk honlapján is 
megtekinthetőek.

a Békéscsabai Lakásszövetkezet Lencsési lakótelepi,
Fövenyes u. 17. alatti, 3000 négyzetméter területű 

telephelye
A telephely alkalmas:
– bérparkoló létesítésére
– és egy időben az 500 nm-es épületegyüttesben:
 ❖ ipari tevékenység végzésére;
 ❖ kereskedelmi tevékenységre;
 ❖ más karitatív, szociális feladatokra.
A bérlemény megtekinthető: munkanapokon 7 és 17 

óra között előzetes időpont-egyeztetést követően
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 

66/324-022, 66/446-628

Új ügyfélfogadási rendÚj ügyfélfogadási rend
(Érvényes 2007. július 1-jétől)

Hétfő  8.00 – 12.00
Kedd  12.30 – 16.00
Szerda  8.00 – 12.00
Csütörtök  12.30 – 16.00
Péntek   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

PÉNZTÁRI ÓRÁK
Hétfő  8.00 – 12.00
Kedd  12.30 – 15.30
Szerda  8.00 – 12.00
Csütörtök  12.30 – 15.30
Péntek   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

közületek és
akásszövetkezet Lencsési lakótelepi,

l tti 3000 ég t ét t ül tű

KIADÓKKIIADDÓ


