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Éves küldöttgyűlés: csökkenő kintlévőség,
jubiláló küldöttek a lakásszövetkezetnél
Éves küldöttgyűlését tartotta április 28-án a Békéscsabai Lakásszövetkezet, melynek keretében az igazgatóság beszámolt a tavaly elvégzett munkáról és az idei
tervekről egyaránt. A jubiláló küldöttek több évtizedes
munkáját is elismerték.
A Fegyveres Erők Klubja
(FEK) különtermében megrendezett küldöttgyűlésen 74
küldött vett részt. Elsőként
Békési Albert, a Békéscsabai
Lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke számolt be
a tavaly elvégzett munkáról,
a 2015. évi gazdálkodásról.
A küldöttgyűlésen elhangzott, miszerint tavaly az igazgatóság a tervezett 12 ülésen
túlmenően 3 alkalommal
rendkívüli ülésen is tanácskozott. Az üléseken 85 határozatot hoztak, és minden
alkalommal tárgyaltak a tartozások helyzetéről, a kintlévőségek kezeléséről. Részint
ennek eredményeként tavaly
újabb 7 millió forinttal sikerült csökkenteni a kintlévőségeket, amely így 54 millió
884 ezer forintra mérséklődött. Békési Albert kifejtette:
az igazgatóság célul tűzte ki,
hogy idén 50 millió forint alá
csökkentsék a szövetkezeti
kintlévőségek összegét. A beruházásokról, felújításokról,
karbantartási munkálatokról
beszámolva Békési Albert kiemelte: tavaly 37 épületnél 16
millió 250 ezer forint érték-

fotó a küldöttekről

ben végeztették el az érintés-,
tűz és villámvédelmi munkálatokat. Hetvenhét épületnél
117 millió 352 ezer forint értékben, építészeti és gépészeti, valamint épületszerkezeti
beruházások valósultak meg.
2015-ben a lakásszövetkezetekre alkalmazható, állami
támogatással megvalósítható
beruházást biztosító pályázati kiírás nem volt. A Felügyelő Bizottság 2015. évben
a munkaterv és ellenőrzési
program alapján, az alapszabályban meghatározott módon a lakásszövetkezet egész
tevékenységére kiterjedően
folyamatos ellenőrzést végzett, ellátva a tagok és nem tag
tulajdonosok érdekképviseletét – derült ki Lovas István,
a Felügyelő Bizottság elnöke
beszámolójából. A kintlévőségek alakulását a FEB ellenőrzési programjának megfelelően kiemelten kezelte.
Minden hónapban ﬁgyelemmel kísérte és alakulásáról
beszámoltatta az érintetteket.
A küldöttgyűlés a Felügyelő
Bizottság felülvizsgálata és
támogató javaslata alapján
a Békéscsabai Lakásszövetke-

A Békéscsabai Lakásszövetkezet április 28-án tartotta éves küldöttgyűlését. Elsőként Békési Albert,
az igazgatóság elnöke (képünkön a mikrofonnál) tájékoztatta a küldötteket

zet 2015. évi mérlegét a mérlegbeszámoló szerinti 592
millió 403 ezer forint eszköz
és forrásoldallal egyezően
fogadta el. A szövetkezet az
alaptevékenységből 1 millió
720 ezer, vállalkozási tevékenységből pedig 284 ezer
forint eredményt realizált.
A könyvvizsgálói jelentés
alapján az egyszerűsített éves
beszámoló megbízható és valós képet ad a Békéscsabai Lakásszövetkezet 2015. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetéről. Éppen
ezért a 2015 évi egyszerűsített
éves beszámolót – korlátozás
nélküli – hitelesítő záradékkal láttuk el – hangsúlyozta
a könyvvizsgálói feladatokkal
megbízott KOVERO Kft. képviseletében Kovács Mihály

fotó a küldöttekről

könyvvizsgáló. A lakásszövetkezet küldöttgyűlése 630
millió 515 ezer forint tervezett
bevételi és 630 millió 515 ezer
forint kiadási oldallal fogadta
el a szövetkezet 2016. évre
szóló gazdálkodási tervét.
A küldöttgyűlésen 35 éves
küldötti munkájáért részesült
elismerésben, jubileumi jutalomban Takács György. Húsz
éves küldötti munkájáért Kaposi Lászlóné és Simon János
vehetett át jutalmat. Tizenöt
esztendeje szolgálja a lakóközösségét Hugyecz Andrásné,
Hrabovszki Mátyásné és Pálﬁ
Gábor, tíz éve küldött Orvos
Mihályné. Az igazgatóság
a sajnálatos módon tartósan
beteg Zsilák Pálné és Virág
Katalin küldött áldozatos
munkáját is elismerte.

A küldöttgyűlésen megjelent, munkájukért elismert küldöttek

A BÉKÉSCSABAI LAKÁSSZÖVETKEZET ÁLTAL FELÜGYELT

- Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles
azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak.
- A tűzjelzés, egyéb segítségkérés a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon történjen.
- A tűzjelzés ingyenes. A rádiótelefonnal történő tűzjelzésnél elegendő a készüléket bekapcsolni ezt követően lehet a fenti
számokat hívni.
- A tűzjelzés során az alábbiakat jelezni:
• A tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet, ajtószám).

Tűzjelzés

Villamos berendezés

- A tüzelő-és fűtőberendezések létesítését megelőzően a
vonatkozó engedélyek beszerezése kötelező. A lakóépületekben
csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető,
valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni,
hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető
anyagra gyújtási veszélyt.

Tüzelő- és fűtőberendezések

- A szemétledobó cső billenő ajtóit állandóan csukva kell eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Égő gyertyát, iltartani. A szemétledobó helyiségek ajtóit minden szinten csak a latgyertyát, füstgyertyát tilos felügyelet nélkül hagyni.
használat idejére szabad kinyitni.
- A épületek közös használatú épületrészeiben 2011. évi
- Tűz esetén az épületben lévő liftet használni tilos.
XLI. törvény értelmében dohányozni tilos.

INGATLANOKRA VONATKOZÓ
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK
1996. évi XXXI. törvény (Tűzvédelmi törvény).
A magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
15.§ (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell
tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban,
használatukban levő épületek, lakások, járművek gépek,
berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.
(2)
magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
16.§
A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek
és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel
kapcsolatos kötelezettségeiket.
17.§
A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy
a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a 15.§ (1)
bekezdésében foglalt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy
közvetlen tűzveszélyt.
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
4/A.§. A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakóegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles
a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra
vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések,
továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának
és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet
biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
b) b) gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
A fentiek alapján kiadom a Békéscsabai Lakásszövetkezet kezelésében, lévő ingatlanokra vonatkozó - legfontosabb tűzvédelmi előírásokat tartalmazó – szabályozást, melyet minden
lakó, és a lakóépületben akár ideiglenesen tartózkodó, tevékenységet végző személy is (vendég, szolgáltatást végző stb.)
köteles megtartani.

Igazgatóság elnöke

• Mi ég, mit veszélyeztet a tűz?
- Csak a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő,
• A tűz terjedelme?
a műszaki követelményeket maradéktalanul kielégítő, sérülés
• Emberélet van-e veszélyben?
mentes, tanúsítással rendelkező elektromos berendezés alkal• A jelző személy neve és elérhetősége (telefonszáma).
mazható.
Csak
olyan
villamos berendezés használható, amely
• Lehetőleg a riadalmat és pánikot kerüljük el, riasszuk
rendeltetésszerű
használata esetén a környezetére nézve gyújilletve tájékoztassuk a lakókat az eseményről. A lehetőtásveszélyt
nem jelent.
ségek szerint a lakók is a rendelkezésre álló eszközökkel
Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezékezdjék meg a tűz oltását.
sének
megfelelően szabad használni.
- Villamos berendezések javítását csak szakképzett szeAlkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
mély végezheti. A villamos berendezések kezelési, karbantartási
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, utasításait be kell tartani.
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- A lakóházban és a hozzájuk tartozó területen végzett vaTűzoltási felvonulási terület
lamennyi tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, szigetelés gáz- Lakóépület közlekedési, tűzoltási útvonalait, területeit,
lánggal) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít.
valamint a vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szaba- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen
don és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó
írásban engedélyezett,- a helyszín adottságainak ismeretében
gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
meghatározott - feltételek alapján szabad végezni.
- A lakóházak száraz felszálló tűzivíz vezetékeinek föld- A szövetkezet kezelésében lévő ingatlanok közös területeszinti csonkjait, a lakóház környezetében található földalatti és
in történő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez az
ingatlankezelő által megbízott műszaki ellenőr előzetes írásbeli föld feletti tűzcsapokat gépjárművel vagy más módon eltorlaszolni eltorlaszolni, használatukat gátolni ideiglenesen sem szabad.
engedélye szükséges.
- A munka befejezése után a területet a műszaki ellenőr
Tűz esetén történő riasztás, menekülés
ugyancsak a dokumentum aláírásával veszi át a munkát végzőtől.
- A lakásokban folytatott felújítások során végzett alkalom- Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles a
szerűszerű tűzveszélyes tevékenység biztonságáért a lakás tulaj- tűz jelzésén túlmenően a lakóépületben tartózkodó személyeket
donosa a felelős.
riasztani.
- A lakásokban tartózkodók riasztása csengetéssel, tűzilárTárolás
mával történjen.
- Lehetőleg a riadalmat és pánikot kerüljük el, riasszuk illetve tájékoztassuk a lakókat az eseményről. Lehetőség szerint a lakók is kezdjék meg a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltását.
- A riasztáskor és meneküléskor, menekítéskor kiemelten
fontos a gyermekekről, az egyedül élők, mozgásukban korlátozott, idős lakókról való gondoskodás.
- Az elhagyott lakások ablakait, ajtóit ne hagyjuk nyitva.
- Az emeleti szintekről a lépcsőházakon keresztül hagyjuk
el az épületet.
- A meneküléskor jelentős segítséget adhat a füst elleni védekezéshez a nedves kendő, törülköző.
- Ugyancsak kiemelten fontos a kimenekült lakók létszámellenőrzése. A ki nem menekültek keresésében nagy segítség lehet a szomszéd lakótársak információja.
- A tűzoltásban és a műszaki mentésben minden magyar
állampolgár – ellenszolgáltatás nélkül – életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
- A tűzoltást a rendelkezésre álló – és tűzoltásra alkalmas
- eszközökkel, anyagokkal a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni.
- Éghető folyadék tüzét vízzel ne oltsuk. A letakarás, elfojtás eredményes lehet.
- Kisebb méretű szilárd anyagok égésénél is alkalmazható
a letakarás, majd az anyag nedves környezetbe helyezése (pl. fürdőkád, lelocsolás, vízcsap, ásványvizes palack).
- Elektromos készülékek, berendezések oltását csak feszültségmentesítés után végezzünk.
- Ha rendelkezünk tűzoltó készülékkel azt a Kezelési utasítása (címke) szerint használjuk.
- Szükség szerint gondoskodjunk a gázvezeték elzárásáról,
a lakás gyors kiszellőztetéséről.
- A lakók informálják a kiérkező tűzoltókat a kialakult tűz,
veszélyhelyzet körülményeiről, az esetlegesen bennmaradt lakók
hollétéről, koráról (gyermek, idős, beteg), a vízszerzési helyekről,
közművek nyitó-záró szerelvényeinek helyéről és egyéb kért adatokról.

- Helyiségben, építményben csak az ott folytatott folyamaA LAKÓÉPÜLET ÁLTALÁNOS
tos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszéHASZNÁLATI SZABÁLYAI
lyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- A lakóépületben lévő közlekedési, menekülési utakat ál- A lakásokban és a közös használatú helyiségekben nem
landóan szabadon kell tartani.
szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni,
- A közlekedő folyosókat beépíteni, „bebútorozni” tilos! A azzal ott tevékenységet folytatni, amely a lakás, illetve az épület
közlekedési, menekülési útvonalakra, folyosókra, azok oldalfalá- rendeltetésszerű használatától eltér.
ra olyan polcot, dísztárgyat, virágot, virágtartót stb. amely a köz- A közös használatú helyiségekben tűzveszélyes folyadélekedési, menekülési utat leszűkíti, a menekülést akadályozza kok tárolása tilos.
tilos felszerelni.
- Tetőtérben és pinceszinti helyiségben „Robbanásveszé- A lakásokhoz vezető folyosószakaszok lezárása (pl. rács- lyes osztályba tartozó anyag nem tárolható.
csal) csak az érintett tulajdonostársak írásos hozzájárulásával,
- Többlakásos épületben lévő lakásokban legfeljebb 10 liter
valamint a jogszabályi előírások betartásával lehetséges.
I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin, hígító), vala- Az elektromos fogyasztásmérő szekrényeket, a gázórákat mint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter
és a száraz felszálló tűzivíz vezetékeket, illetve azok záró szerel- III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl.olaj) tárolható.
vényeit eltorlaszolni, a hozzáférhetőséget gátolni tilos.
- Tilos az épületekben lévő épületgépészeti és közműberen- A lakásból, közös használatú helyiségből való eltávozás dezések számára kialakított burkolatok mögött rendeltetésszeelőtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények rűen oda nem tartozó anyagok tárolása.
nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. bekapcsolva hagyott
- Tűzgyújtó eszközt, éghető folyadékot, valamint olyan
elektromos készülék).
anyagokat, amelyek egymásra való hatással tüzet vagy rob- Gázzal üzemelő berendezést, készüléket a biztonsági elő- banást okozhat csak úgy szabad elhelyezni, hogy ahhoz korírások mellett szabad üzemeltetni, a biztonságos üzemeltetésért látozott cselekvőképességű személy (pl. gyerek) hozzá ne
az üzemben tartó a felelős.
férhessen.
- A lakóházak közelében tüzet rakni tilos.
- Az épületekbe és a garázsokba PB gáz bevitele, azok táro- A lakóház száraz felszálló tüzivíz vezetékének földszinti lása és használata tilos.
csatlakozó csonkját, a lakóház környezetében található földalatti
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségekben, közösségi
és föld feletti tűzcsapokat gépjárművel vagy más módon eltorla- tárolókban az alábbi anyagok és eszközök tárolása és az ezekkel
szolni, használatukat gátolni ideiglenesen sem szabad.
kapcsolatos tevékenység tilos:
• lőfegyverek, töltények, pirotechnikai anyagok,
SPECIÁLIS HASZNÁLATI SZABÁLYOK
• tűz- és robbanásveszélyes anyagok, éghető folyadékok (pl.
benzin, hígító, festék, lakk), motorkerékpár, kerti kisgép
- A lépcsőházi füstelvezető ablakot (ahol van) indokolatlastb. tartályában sem.,
nul működtetni nem szabad.
• lánghegesztő apparátok gázpalackjai.
- A füstelvezető működtető karját eltakarni, a füstelveze- Benzin üzemű segédmotorokat, illetve motorkerékpárotésre szolgáló ablak szabad működését gátolni, az ablaknyílás
kat csak az erre kijelölt tároló helyiségben szabad tárolni.
méretét szűkíteni tilos.
- Az emeletes lakóházakba beépített száraz felszálló tűzivíz
Nyílt láng használata, dohányzás.
vezetéket és szerelvényeit használható állapotban kell tartani, az
elzáró szerelvényeket kinyitni nem szabad. Szerelvények eltűné- Égő, parázsló dohányneműt és egyéb gyújtóforrást (pirosének észlelésekor azt jelezni kell a ingatlankezelőnek
technikai anyagok, csillagszóró) tilos olyan helyre tenni, vagy ott

A 2016. április 28-án tartott küldöttgyűlés határozatai
1./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja
a könyvvizsgáló jelentését a lakásszövetkezet 2015. évi gazdálkodásáról.
Mellette: 71 fő Ellene: - fő Tartózkodott: 3fő
2./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja
a Békéscsabai Lakásszövetkezet Igazgatóságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő
3./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja
a Békéscsabai Lakásszövetkezet Felügyelőbizottságának 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő
4./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése tudomásul
veszi a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatót.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő
5./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Felügyelőbizottság felülvizsgálata és támogató javaslata alapján a szövetkezet 2015. évi mérlegét a mérlegbeszámoló szerinti 592.403
E Ft eszköz és 592.403 E Ft forrás oldallal egyezően, az alaptevékenységből 1.720 E Ft, a vállalkozási tevékenységből származó eredményét 284 E Ft elfogadja.
Mellette: 73 fő Ellene: - fő Tartózkodott: 1fő
6./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A
Békéscsabai
Lakásszövetkezet
Küldöttgyűlése
630.515 E Ft bevételi és 630.515 E Ft kiadási oldallal elfogadja
a szövetkezet 2016. évről szóló gazdálkodási tervet. A küldöttgyűlés utasítja az Igazgatóságot az elfogadott gazdálkodási terv
végrehajtására.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő

Tisztelt Küldöttek!

A korábbbi gyakorlatnak megfelelően az idei évben is megrendezésre kerül a küldöttankét, melynek tervezett időpontja 2016. szeptember 26-27-28.
Elvárjuk, hogy a küldöttankéton minden küldött vegyen
részt.

Hirdetések
A Lencsési út elején első emeleti, 55 m/2-es, 2 szobás,
téglafalazatú lakás eladó. Tel.:30/7600530

7./2016. (IV.28,) számú Közgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja,
hogy a 8/2014. (IV.24.) sz. Küldöttgyűlési határozat az alábbiakkal egészül ki: Amennyiben az elkülönített vízmérési hely
szerinti tulajdonos az előbb említett Küldöttgyűlési határozat
alapján a vele szemben érvényesített mérési különbözetből
eredő a lakásszövetkezet által megﬁzetett vízdíj tartozást felszólítás ellenére nem ﬁzeti meg, úgy a tulajdonában lévő ingatlanba a szövetkezet igazgatósága által határozatban elrendelt a jogerős bírósági határozatnak megfelelően köteles tűrni
a vízszolgáltatás felfüggesztését, korlátozását. A fenti eljárás
során köteles biztosítani a szolgáltatás korlátozásához vagy felfüggesztéséhez szükséges műszaki munkák elvégzéséhez a lakásba vagy a saját tulajdonú nem lakáscélú helysége történő
bejutást a jogerős bírósági határozatnak megfelelően.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő
8./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek havi tiszteletdíját a képviselt
épületben lévő lakások számának függvényében 0-29 lakásig
16.000.-Ft, 30-59 lakásig 18.000.-Ft, 60 lakás felett 20.000.-Ft
bruttó összegre 2016. május 1-től megemelje.
Mellette: 73 fő Ellene: - fő Tartózkodott: 1fő
9./2016. (IV.28.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek jubileumi javadalmazására, valamint a közösség érdekében tett munkájának elismerésére a szövetkezeti általános költség (SZÁK) terhére bruttó
390.000.-Ft-ot kiﬁzessen a mellékletben felsorolt küldöttek
részére.
Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodott: -fő

Általános ügyfélfogadási rend
Hétfő
8.00 – 12.00
Kedd
12.30 – 16.00
Szerda
8.00 – 12.00
Csütörtök
12.30 – 17.00
Péntek
Nincs ügyfélfogadás!
Sürgős kárelhárítási esetben a 06-20/588-6826
telefonszámon tehetnek bejelentést.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

PÉNZTÁRI ÓRÁK

8.00 – 12.00
12.30 – 15.30
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
nincs ügyfélfogadás!
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