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Kétségkívül a legrövidebb, 
alig három órás igazgatósági ülés 
volt az e havi. Mindez tömörsé-
get jelentett: az immáron négyta-
gú grémium a kellő szakértelmet 
sem hiányolva hozta meg azokat 
a döntéseket, amelyek lakás-
szövetkezetünk fentmaradását 
egyértelműen szolgálhatják.

Fórumok a szemétügyről

A jogszabályok által köte-
lezővé tett első napirend során 
Benedek László mb. ügyvezető 
igazgató többek között arról a 
megbeszélésről is beszámolt, 
amely lapunk (és a megyei saj-
tó!) történetében egyedülállóan 
egy interjú kapcsán esett meg: 

Ha jön a tél…
A meteorológiai, hosszabb távú prognózisok szerint az idei 

telet sajnos nem ússzuk meg hózuhatagok és mínusz-áradatok 
nélkül.

Ahogyan azt már a közös képviselők megszokhatták, a lakás-
szövetkezet munkaszervezete az ilyen helyzetre is felkészült. 
Mint azt megtudtuk, a közös képviselők az esetleges hólapát- 
és érdesítőanyag-igényüket az ismert csatornákon juttassák el 
mihamarább a Hunyadi téri központba. A szövetkezet vezetése 
garantálja, hogy a szükséges „hóeltakarító anyagokat” a kellő 
időpontig eljuttatja az épületegységekhez.

Mindennek rendszere attól is függ, hogy az adott épület-
egység/lépcsőház milyen rendszerben végezteti a lépcső-
ház-takarítást. Erről a lakóközösséget a közös képviselőnek 
tájékoztatnia kell.                                                (–i-l–)

Az igazgatóság napirendjén

Szemétügy, vízóra-eltérések 
és napkollektor

November 8-án, csütörtökön 16 órától igazgatóságunk 
– Békési Albert elnök vezetésével – a Hunyadi téri székház 
tanácskozó termében tartotta soros ülését az alábbi napirend 
szerint:

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

2. Tagfelvételi kérelmek elbírálása
3. Az idei első három negyed év értékelése, különös tekin-

tettel a költséggazdálkodásra
4. Az új telefonközpont bevezetésével kapcsolatos tapasz-

talatok 
5. Pályázatok, beruházások értékelése 
6. Egyéb javaslatok

a lakástulajdonosok jelentős ré-
széről ellenszegüléssel fogadott, 
úgynevezett „kukaház-építés” az 
igazgatóság tetszését sem nyerte 
el (a beszélgetést lapunk más 
oldalán közöljük – a szerk.). 

A testület végül abban maradt 
(azt a határozatot hozta!), hogy 
a következő esztendő elején 
legalább két olyan fórumot tart 
tagjainak, amelyen a polgármes-
teri hivatal illetékesei kifejthetik 
véleményüket, illetve megvála-
szolhatják a kérdéseket.

Mire ezek a sorok megjelen-
nek, már megtörténtek az ún. 
„közös képviselői ankét”-ok a 
november 12 és 14 közötti négy 
napon. Az igazgatóság ezúton 

Életének 69. évében, türelemmel viselt hosszú betegség 
után, november 4-én a csabai kórházban elhunyt Szlota 
József, a Békéscsabai Lakásszövetkezet nyugalmazott 
igazgatója.

Nem hiszem, hogy van 
olyan lakásszövetkezetünk 
tagjai között, aki ne hallott 
volna Róla. Az meg nem 
titkolható: ellentmondásos 
személyisége hol építette, 
hol megakasztotta (akara-
tán kívül) néha fékezte az 
Általa mégis  képviselt, vitt 
ügyet, a lakásszövetkezeti 
mozgalmat.

Azt is kijelenthetjük, 
hogy meghatározó, kor-
szakos személyisége volt 
nemcsak a csabai lakásszö-
vetkezetnek, hanem a hazai 
szövetkezeti mozgalomnak 
is.

Ő volt a Jóska, nekünk, 
fiatalabbaknak Józsi bá’. Aki 1981-es igazgatói kinevezése 
után – bár jó előtte már kapcsolatba került szövetkezetünk-
kel – sajátságos vezetői módszereivel, stílusával kétségkívül 
Középkelet-Európa, s persze hazánk legnagyobb és legjelesebb 
szövetkezetévé tette a miénket. Nyugállományba kerüléséig 
– ma már kimondható – szinte nap mint nap azon penge élén 
táncolva tette/tehette dolgát. Árral szemben is úszva, harago-
sokat szerezve, de tette dolgát. Ki kell mondani: ha ma műkö-
dőképes (sok-sok tekintetben példamutató is!) a Békéscsabai 
Lakásszövetkezet, annak gyutacsa Ő volt.

Azon volt kollégái, az europèerséget felvállaló közös képvi-
selők/küldöttek, egykori építőipari munkatársai, akik figyeltük 
Józsi bá’ sorsának alakulását, tudtuk: súlyos beteg. Voltunk és 
egyre kevesebben, akik még fel-felhívtuk, vagy személyesen 
is találkoztunk Vele. Nem panaszkodott. „Olvaslak!” – mondta 
nekem mindig, majd sorolta, hogy mit is csesztem el… Kevesen 
tudják, hogy ezen kontinensnyi régióban Ő volt az első, aki a 
tagság érdekében lapot alapított. 

* * *
A szlovák nemzetiségére büszke, napjának 25(!) óráját a szö-

vetkezet és családja között megosztó Józsi bá’ testét november 
8-án szülővárosában, a Tabáni temetőben, evangélikus szertar-
tás szerint helyezték örök nyugalomba. Ravatalánál több mint 
százan rótták le kegyeletüket, így szövetkezetünk vezetésének 
és munkaszervezetének számos tagja.

N. L.

Elment Józsi bá’
Szlota József (1939–2007)
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Folytatás az 1. oldalról

Szemétügy, vízóra-eltérések és napkollektor
is hangsúlyozza: a lakástulaj-
donosok akár ki is követelhetik 
(amennyiben ez nem történne 
meg), hogy az ankétokon el-
hangzottakról a közös képviselő/
küldött részletes tájékoztatást 
nyújtson.

A 164 épületegység közös 
képviselőinek egy része bizony 
az általa képviseltek jogait, 
másrészt kötelmeit sem ismeri. 
Mindez a közös képviselők egyé-
ni tálentumainak meglétében és/
vagy hiányában keresendő. Az 
említett időpontokban megtartott 
ankétok egyik meghatározott 
célja és feladata a képzetlenek 
legalább minimális szintre való 
felkészítése.

Az igazgatóság 18 újabb tag 
felvételéhez járul hozzá.

Laczó Mária főkönyvelő el-
mondta: a november 6-ai állapot 
szerint szövetkezetünknek 3 

655 „rendes” és 1663 nem tagja 
van.

Költséggazdálkodásunk

Mint azt már lapunk törté-
netében szinte minden őszön 
elmondjuk, az úgynevezett há-
romnegyed-éves gazdálkodás 
számszaki adatainak nyilvános-
ságra hozatalának nincsen sok 
értelme.

Laczó Mária főkönyvelő-
asszony az igazgatósági ülésen 
elmondta: a lakásszövetkezet 
gazdálkodása a küldöttgyűlés 
határozatai szerint, idő- és rész-
arányosan történik.

Suhajda István és Vágvölgyiné 
Tölgyesi Ibolya igazgatósági 
tagok határozott véleményét is 
figyelembe véve, az igazgatóság 
döntése szerint a munkaszerve-
zetnek kiemelten kell törekednie 

a következő hónapokban is a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás-
ra, a költséggazdálkodásnak a 
tervben meghatározottak szerinti 
megvalósítására.

Vízóra-ügyek
Mizere Imre, a Zenner Ma-

gyarország Rt. kereskedelmi 
igazgatója volt a vendége az 
igazgatósági ülésnek.

Mint azt Benedek László be-
vezetőjében elmondta, az utóbbi 
időben szinte nincsen olyan 
részközgyűlés, hol ne lenne téma 
a vízmennyiségméréssel kap-
csolatos eltérések. A víz- és hő-
mennyiségmérésre szakosodott 
cég vezetője több, különböző 
árú és megoldású lehetőséget is 
felkínált az igazgatóságnak tett 
prezentációjában. (A részleteket 
a www.zenner.hu honlapon bárki 
megtekintheti.)

A megoldás – nevezetesen: az 
épületegységbe beáramló ivóvíz 
mennyisége és a lakásokban 
felszerelt vízórák egyidejűleg 
mutatta összmennyiség között ne 
legyen hátborzongtatóan nagy az  
eltérés – az említett cég szerint 
se’percen belül elérhető, illetve 
az eltérés egy-két százalékra 
leszorítható. Mindehhez „csak” 
annyi szükséges, hogy lakáson-
ként huszon ezer forintos beruhá-
zást vállaljanak a tulajdonosok, 
s mi több: szükséges az is, hogy 
ezen rendszert elfogadja a víz-
szolgáltató zrt. igazgatótanácsa. 
(Az előadott tények ismeretében 
a beruházás igen hamar meg-
térülhet, az forintálisan ki nem 
fejezhető előnyökkel is járhat.)

Az igazgatóság úgy határo-
zott, hogy a prezentációt végző 
gazdasági szervezettől részletes 
számításokat kér és csak azok 
kielemzése után hoz ajánlást 
az épületegységeknek. Mint azt 
Békési Albert és Benedek László 
egybehangzóan elmondották: 
mindezek lényege, hogy a szö-
vetkezet vezetése lehetősége 
szerint mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ennek a rég 
óta húzódó, a lakástulajdonosok 
idegzetét spannoló helyzetet 
feloldják, érdemi megoldást 
találjanak.

Késnek a 
telefonszámok…

Mint arról elmúlt havi lap-
számunkban is beszámoltunk, 
a munkaszervezet megkísérli 

a Hunyadi téri központ tele-
kommunikációs elérhetőségét 
a kor igényeihez megfelelően 
felújítani. 

Benedek László a grémium 
előtt beismerte: korábban szá-
mos olyan technikai tényezővel 
nem számoltak ezen új telefon-
rendszer kialakítása előtt, ame-
lyeknek negatív hatása annak 
bevezetését késedelmezteti. 

A technikai részletektől a 
tudósító felmenti az olvasót. 
A summa talán annyira fogha-
tó össze: még karácsony előtt 
olcsóbban, egyszerűbben, ko-
runknak megfelelő módon lehet 
telefonon, PC-n és neten infor-
mációt cserélni a Hunyadi téri 
munkaszervezettel.

Amint ez napi gyakorlattá vá-
lik, akkor hozzuk nyilvánosságra 
az új hívószámokat, elektronikus 
elérhetőségeket.

Napkollektor 
és zöldségbolt

Az igazgatóság ismeretesen 
nagy súlyt helyez az úgynevezett 
kiemelt beruházások ellenőrzé-
sére. Mint arról előző lapszá-
munkban tételesen is beszámol-
tunk, szerencsére több ilyen van 
– annak folyamatában. Mint arról 
Benedek László beszámolt, az 
ilyen jellegű beruházásokat újab-
ban a banki hitel felvételének 
bürokratizmusasa jelentősen 
megnehezíti, s ez új „jelenség”. 
Mindezek ellenére a meglévő, 
zömében ebben az esztendőben 
befejeződő beruházás mellett 
újabbak is vannak. A lakásszö-
vetkezet történetében először a 
Gyóni G. u. 9. számú ház nap-
kollektorokkal szerelkezik fel, 
amellyel a lakástulajdonosok 
melegvíz-ellátásának meghatá-
rozó részét tudják fedezni. Ezen 
beruházás karácsonyig minden-
képpen elkészül.

S még egy jó hír a Lencsési 
lakótelep keleti részén lakóknak: 
az igazgatóság a Kőmíves K. sor 
89. alatti épület földszintjén lévő 
garázsboltba a pályázatot nyert-
nek zöldség-gyümölcskereskedés 
megnyitását hagyta jóvá.

* * *
Az igazgatóság – ülésének 

lezárása előtt – egyperces felál-
lással és csenddel adózott Szlota 
József egykori ügyvezető igazga-
tó emléke előtt.

N. L.

Egyrészt a munkaszervezet, másrészt több közös képviselő 
bejelentésére, kérdésére az alábbiakban szeretnénk választ adni 
egy, a lapostetős épületek biztonságára is vonatkozó kérdésre. Az 
utóbbi időszakban, nem kevesen tagjaink közül, a távközlési pia-
con szereplő szervezetekkel kötöttek (főleg) műholdas tévéadás-
csomagok vételére szerződést. Mint ismeretes, ez csakis akkor 
valósulhat meg, ha az adott cég műholdvevő antennát (közkeletű 
nevén: „lavórt”) szerel fel, amelyet immáron meghatározóan nem 
az épület homlokzatára (amelyet amúgy is engedélyhez köt egy 
hatályos városi rendelet), hanem a tetőre helyeznek el.

Dr. Pethő Attila István, lakásszövetkezetünk jogi képviselője 
szerint a lapostető(k)re bármiféle tárgyat, szerkezetet felrakni, ott 
elhelyezni (s egyáltalán: oda felmenni!) csak és kizárólagosan 
a Békéscsabai Lakásszövetkezet munkaszervezetének előzetes 
engedélyével lehet!

Mint tudott, a lapostetők technikai kiképezettsége olyan, ame-
lyet akár érzékeny organizmusnak is nevezhetnénk. Ha azon az 
ott járkáló akár egy-több „rossz lépést tesz”, annak akár beázás, 
vagyis a tetőszigetelés jelentős károsodása lehet az okozata! Aki ezt 
„elköveti”, annak a kártérítési kötelezettsége egyértelmű! Fontos: 
bárminemű, a városi polgármesteri hivataltól szerzett (amúgy köte-
lező!) építési engedély nem mentesít a felelősségvállalás alól!

Ezen sorok írója hadd ne idézze azokat a jogszabályokat, 
amelyeket szövetkezetünk jogi képviselője sorolt fel; okadatolva 
az említetteket (amelyeket értelemszerűen – amennyiben ilyenre 
szükség adódik – a kérdést részletezésébe belemenő közös kép-
viselő/lakóközösség előtt is kész kifejteni).

Legyen annyi elég, hogy a fentiekben vázolt antenna felsze-
relése előtt az épületegység közös képviselője által tegyenek 
bejelentést a lakásszövetkezethez. Ott azt (az ígéretek szerint) 
soron kívüli módon bírálják el. A lakásszövetkezet műszaki 
munkatársa felügyeli a lapostetőre kihelyezett antennát. Ettől a 
pillanattól kezdve – amennyiben a tetőszerkezettel, -szigeteléssel 
kapcsolatosan meghibásodás történne, annak ódiumát immáron a 
munkaszervezet vállalja fel, vagyis az nem a lakóközösség zsebére 
megy!                                                                                      (nl)

Tányérantenna a lapostetőn?
KÖZÖS KÉPVISELŐK FÓRUMA
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Újra „Adok-veszek”!

Ingyenes a kishirdetés!
Lapunk rendszeres olvasói bizonyára emlékeznek még az „Adok-veszek!” című 

rovatunkra, amelyben bármelyik szövetkezeti tagunk ingatlan-ingó hirdetése 
ingyenesen megjelenhetett.

Nos, most ezt szeretnénk feleleveníteni.
A jövőben hát minden szövetkezeti tag és a gondnokolt társasházi lakásokban 

élők nem kereskedelmi jellegű hirdetéseiket eljuttathatják szerkesztőségünkbe, 
közlésre.

Csakis a max. 250 karaktert meg nem haladó, lehetőleg az irányárat tartalmazó, 
címmel, szerkesztőségünk által kontrollálható elérhetőséggel rendelkező hirdetések 
közlésére vállalkozunk a hatályos jogszabályoknak eleget téve.

A hirdetések szövege lapunkban csak egyszer, míg honlapunkon 30 napig jelenik 
meg.

Hirdetéseikkel máris eláraszthatják szerkesztőségünket: lakasszovetkezet@bcs-
lakszov.hu; nlacitata@gmail.com, illetve levél esetében 5600 Békéscsaba, Hunyadi 
tér 6. (LSZH – HIRDETÉS szöveget a címzésnél feltüntetve).

Petőfi u. 10. alatt IV. emeleti, 50 nm-es, kétszobás, egyedi gázos lakás hosszú 
távra kiadó. Érd.: 30/28-76-966.

Csabán, a Kazinczy utcán másfél szobás, étkezős, 52 nm-es lakás eladó. Érd.: 
20/95-47-627.

Békésen Kossuth utcai, első emeleti, kétszobás lakás eladó. Irányár: 7,9 millió 
Ft. Érd.: 30/36-62-295.

Békéscsaba belvárosában 37 nm-es, földszinti, átalakított és felújított, klímás, 
redőnyös, amerikai konyhás, hálófülkés, gardrobos lakás eladó. Irányár: 8,198 millió 
Ft. Érd.: 20/52-49-817.

Pásztor u. 27. II. em. 8. alatti 48 m2-es, egyedi fűtéses, jól karbantartott lakás 
eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 06- 30/57-22-872.

A dolog, mondhatni po-
fonegyszerű: a bevezetőben 
említett önkormányzati rende-
let értelmében az ún. sorházi 
lakások (ez alatt a rendelet a 
lakásszövetkezetünk által gond-
nokolt épületeket is érti) 2008. 
december 31-éig kötelesek a 
szemétgyűjtő edényzetet zárt (és 
zárható!) helyen tárolni.

A rendeletmódosítást meg-
alkotó közgyűlés jó szándéká-
hoz nem férhet kétség, hiszen 
így egyrészt az őszig terjedő 
időszakban bűzölgő kukák lát-
ványa, szaga bizony lehangoló. 
Hogy az ne legyen így, arra 
vannak uniós elvárások is – ez 
sem vitatható.

Csiaki Tamás érvelésében 
egy szintén fontos tényezőre 

„Kukaházat” épülnek
A jó szándék vitathatatlan, ugyanakkor a lakossági ellensze-

gülés – különösen lakásszövetkezetünk tagjai részéről – egyér-
telmű. A 39/2005. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletről 
van szó (amely a Csabai Mérleg 2005. december 22-ei különszá-
mában jelent meg. Ezen jogszabály bevezetéséről, részleteiről 
Csiaki Tamással, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési 
osztálya vezetőjével és az osztály munkatársával, Hadabásné 
Szigeti Gyöngyivel beszélgettünk.

hívta fel a figyelmet: arra soha 
nem gondol a polgár, hogy 
„meddig is az enyém a szemét?” 
Ma már természetesnek kellene 
venni, hogy minden szolgálta-
tásnak, annak minden fázisának 
ára van, amelyért térítés jár. 
Ebben az esetben a lakosság 
részéről.

Az osztályvezető és mun-
katársa elmondták: az elmúlt 
időszakban számos lakossági 
fórumon is „elővezették” ezen 
rendelet említett passzusát, 
„amely a vártnál lényegesen 
jobb fogadtatású volt”.

Nos, a következő esztendő 
szilveszteréig vagy megépítjük 
a szeméttároló edényzet befo-
gadására alkalmas épületeket, 
vagy – ahol ilyen van – a koráb-

ban „kukatárolásra” kialakítot-
tat visszaminősítjük…

Mint ismeretes, a lakásszö-
vetkezeti törvény értelmében 
ebben a lakóközösség (részköz-
gyűlési egység) gyakorlatilag 
megfellebbezhetetlenül dönt; 
ebben a kérdésben is csakis a 
lakóközösség dönthet! 

Egy-egy ilyen „kukatároló”, 
amely képes lesz befogadni a 
szeméttároló edényzetet, Csiaki 
Tamás szerint – annak méreté-
től, építési megoldásaitól stb. 
függően – 500 ezer és másfél 
millióba is belekerülhet. A 
közgyűlés pályázatot ír  majd ki 
a beruházások jelentős támoga-
tására. A polgármesteri hivatal 
a tervek szerint több variációjú 
típustervet készít ezen építmé-
nyekre, amelyeket ingyenesen 
szeretnének átnyújtanak a be-
ruházó lakóközösségeknek. Az 
elkészült építmények (no és az 
ismét szeméttároló edényzetek 
tárolására alkalmassá tett, a 
lakóépületen belüli helyisé-
gek) fenntartása, kezelése, az 
edényzetnek a szemétgyűjtő 
gazdasági szervezetnek történő 
átadása – nos, mindez a lakó-
közösség feladata, költsége. 
(Szakértőink szerint ez havonta 
és lépcsőházanként 20–80 ezer 
forinttal növelné a közös költsé-
get – N. L.)

A polgármesteri hivatal osz-
tályvezetője megigérte: ezen 
rendszer részleteinek kidolgo-
zása bár még tart, azok vég-
eredményeiről folyamatosan 
tájékoztatni fogja lapunkat, 
lakásszövetkezetünk tagjait.

N. L.

Ingatlanközvetítő alakult
A Békéscsabai Lakásszövetkezet megkezdte ingatlanközvetítői tevé-

kenységét, amelyért – a jelenlegi piaci ár töredékéért – eladás esetén 
az érték után szövetkezetünk tagja mindössze 0,75 százalékot, egyéb 
esetben pedig egy százalékot számolunk fel.
Várjuk az ingatlanokat eladni, illetve a vásárolni szándékozók érdek-

lődését, megkeresését!

ELADÓ LAKÁSOK
 Tulipán u. 2., fszt. 3.; 56 nm-es. Irányár: 9 millió Ft.
 Lencsési út 25–27., VI. em. 24.; 53 nm-es. Irányár: 7,7 millió Ft.
 Lencsési út 59., I. em. 5., 47 nm-es. Irányár: 6 millió Ft.
Érdeklődni kizárólag munkaidőben Csicsely Andrásnál lehet a 66/446-

628-as telefonon vagy a csicsely@bcs-lakszov.hu email-en.

Fakivágási engedély
Elsősorban Simon János, 

de még számos közös képvi-
selő nincs igazán tisztában 
azzal: az épületegység melletti 
fa, cserje kivágása jogszerűen 
hogyan is történhet?

A választ a városháza (pol-
gármesteri hivatal) az alábbi-
akban adta meg:

„A közterületen lévő fakivá-
gási munkákat a Polgármeste-
ri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya végzi el lakossági 
bejelentés alapján. A gallya-
zási és fakitermelési munkákat 
a városüzemeltetési osztályon 
lehet kezdeményezni írásban, a 
bejelentőlap kitöltésével.

A bejelentett munkák in-
dokoltságát a közigazgatási 
osztály munkatársai helyszíni 
szemle alapján döntik el. Az 
engedély kiadása után a város-
üzemeltetési osztály megren-
delése alapján kivitelező útján 
elvégezteti a munkákat.”

* * *
Még ezekben a hetekben 

– amennyiben a hőmérséklet 
és a talaj állapota azt lehetővé 
teszi – lehetőség van arra, hogy 
facsemetét, bokrot/cserjét ül-
tethessünk.

Fontos tudni, hogy a ráva-
lót az épületegységnek kell 
fedeznie!

Közterületen fát, cserjét 
ültetni csakis a fentebb említett 
szakhatóság írásos engedélyé-
vel lehet!

(-il-)

KÖZÖS KÉPVISELŐK 
FÓRUMA



– közületek és magánszemélyek részére;
– több éves szakmai múlttal 

és referenciákkal;
– egészségügyi gázmesterek irányításával;

– a legkorszerűbb 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 l FELELÕS KIADÓ: BÉKÉSI ALBERT, a 
Békéscsabai Lakásszövetkezet elnöke. l FELELÕS SZERKESZTÕ: NEMESI LÁSZLÓ. E-mail: nlacitata@t-online.hu. l 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. l FORMAKÉSZÍTÉS: 
KOVÁCS SÁNDOR. l NYOMTATÁS: Mozi Nyomda Bt., 5600 Békéscsaba, Luther u. 5., vezetõ: GARAI GYÖRGY cégvezetõ. l TERJESZTÉS: a 
lap ingyenes, azt a kiadó megbízottjai juttatják el a Békéscsabai Lakásszövetkezet tagjainak.

ELADÓ INGATLAN

KIADÓ INGATLANOK

 a Pásztor u. 31–33. alatti, 18 m2-es helyiség,
 Bartók B. u. 67–69. alatti, földszinti,

garázsnak is alkalmas helyiség

 az Őr u. 3/E alatt
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:
v ipari tevékenység végzésére;
v kereskedelmi tevékenységre;

v más karitatív, szociális feladatokra.
A bérlemény megtekinthető: munkanapokon 7 és 17 

óra között előzetes időpont-egyeztetést követően
Érdeklődni a Békéscsabai Lakásszövetkezet elnökénél,

06-30/370-5127-es telefonszámon lehet

KIADÓ

Az Andresin és Társai Végre-
hajtó Iroda lakásszövetkezetünk 
részére az alábbi ingatlanok 
árverését végzi a megjelölt idő-
pontokban, helyen és feltéte-
lekkel:

 Szabó Pál tér 7. IV. em. 
10. szám alatti 73 nm-es, há-
romszobás, beköltözhető lakás, 
amelynek kikiáltási ára 12,8 
millió Ft;
  Pásztor u. 101. IV. 15. 

szám alatti, 58 nm-es, kétszobás, 

Árverezési hirdetmény
beköltözhető lakás, amelynek 
kikiáltási ára 7 millió Ft.

Az ingatlanok november 20-
án, kedden tekinthetők meg, 
azok tehermentesek. Az árverést 
a végrehajtói irodában (Békés-
csaba, Munkácsy u. 2/C I. em. 
2.) tartják meg november 21-én, 
szerdán; az elsőleg említettet 10, 
a másodikat pedig 11.45 órától 
árverezik.

Mindkét ingatlan esetében 
az árverési előleg a szokásos, a 
közölt kikiáltási ár egytizede.


