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Általános információ 

A szövetkezetünk életével, 
tevékenységével, 

gazdálkodásával, pénzügyi 
helyzetével kapcsolatos híreink 

nyilvánosságra hozataláról, 
közzétételéről döntöttünk, 

melynek gyakorlati formáját e 
benti hírlevélben próbáljuk 

megtalálni. A hírlevél a 
szövetkezetünk hivatalos 

honlapján a 
www.lakszovkarcag.hu "

oldalon is elérhető, 
megtekinthető."

Ügyfélfogadás 

Hétfő:  
09:00 - 11:00   14:00 - 15:00"

Kedd:          "
Nincs ügyfélfogadás "

Szerda:       "
09:00 - 11:00   14:00 - 15:00"

Csütörtök:   
09:00 - 11:00   14:00 - 15:00"

Péntek:       "
 09:00 - 11:00"

Elérhetőség 

Cím: 
5300 Karcag, Kossuth tér 7-9."

Telefon:  
06 (59) / 313 - 033"

E-mail:  
LAKSZOV@potyi.t-online.hu"

HÍRLEVÉL 
 Hírek | Aktualitások | Információk

Igazgatósági ülések, tárgyalt napirendi pontok, 
hozott határozatok: 

Soron kívüli Igazgatósági ülésünk volt 2015. 02. 26.-án."

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Elnöki tájékoztató az előző igazgatósági ülés óta történtekről."

Határozathozatalra nem került sor."

Új jogszabályi rendelkezések, ill. meglévő jogszabályi változás 
nem történt. !
A közelmúltban végzett munkálatok: 

Ad y E . 1 / A . : Megvalósult a vezetékes ivóvíz rendszer 
pincerészén a felszálló ágak (stangok) szakaszoló vízcsapjainak (5 
db) cseréje. "

Írásos árajánlatot kértünk Bakó István festő mázolótól a pince 
tisztító, fertőtlenítő meszelésére és a vezetékes gázcső 
átfestésére. Az ajánlat lakói elfogadásának kérdése folyamatban 
van. "

Ady E. 2.: Megvalósult a vezetékes ivóvíz rendszer pincerészén a 
felszálló ágak (stangok) szakaszoló vízcsapjainak (3 db) cseréje. "

Kitört az I. lépcsőház III. emeleti részen a lépcsőházi ablak 
üvegezése, javítása megtörtént. "

Dózsa Gy. út 9.: Elkészült a lépcsőház főbejárati a jtó 
elektronikus zárának „kódos” nyitórendszerrel történő 
kiegészítése."

Kossuth tér 7-9.: Személyes helyszíni ellenőrzést végeztünk a 
közösségi életterekben lévő világító berendezések működését 
illetően, a hiányosságokra azonnal intézkedtünk. "

Kiegészítő biztosítást kötöttünk a kivitelező által megkezdett 
felújítási munkálatok időtartamára, az esetlegesen bekövetkező 
idegen vagyontárgyakban keletkező károk megfizetésére."

Megkezdődött a felvett hitellel kapcsolatos közjegyzői okiratok 
hibáinak kijavíttatása. 
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Szövetkezeti-, és egyéb 
közösségi hírek: 
Éves kéményseprői e"enőrzés:#
Az első negyedévi zárásaként 
elkezdődött a Fűtéstechnikai 
ellenőrzés. "
Minden lakótömbünknél előzetes 
vizsgálat történt az esetleges 
hiányosságok pótlására, javítására. "
A Fűtéstechnika által végzett 
ellenőrzés során a szövetkezeti 
tulajdonában lévő 
vagyonelemekkel nem volt 
probléma. "

Vízműóra csere:#
Információ kérés történt a helyi 
Vízműtől a lakótömbjeink fő- és 
almérő hitelesítési idejéről. 2015. 
december 31.-ig lejárt 
hitelesítési idejű bekötési 
főmérője van a:"
• Ady Endre út 1/A.                 (2 db) 
• Ady Endre út 2.                    (12 db) 
• Dózsa Gy. út 9.                     (10 db) 
• Kossuth tér 7-9.                     (1 db) 
• Kossuth tér 10.                       (5 db) 
• Táncsics M. krt. 23.          (28 db) 
• Táncsics M. krt. 25.          (28 db) 
• Varró út 21/A.                          (5 db) 
• Varró út 21/B.                          (2 db) 
• Varró út 21/C.                          (3 db) 
Ezen mérőórák eseteiben a 
jövőben előforduló „különbözeti” 
Vízműi számlázás esetében a 
számla kifizetését meg fogjuk 
tagadni."

Egyéb hírek:#
Február. 06.-án pénteken részt 
vettünk a Magyar Ildikó 
társasházi képviselő által 
szervezett, az „Otthon Melege” 
elnevezésű pályázattal kapcsolatos 
rendezvényen.

El lett végezve a II. emeleten a főtér felőli lépcsőházban a 
kopolit üvegfal sérülésének javítása"

Kossuth tér 10.: A földszinti, hátsó lépcsőház bejárati ajtajának 
lakatosipari javítása történt meg. Megtörtént a lift ajtó kitört 
üvegének javítása. "

Írásos árajánlatot kértünk Bakó Istvántól a lépcsőház I. emeleti 
részének és a földszinti „szemétledobó” helyiségnek frissítő 
meszelésére, festésére. Az árajánlat lakói elfogadása folyamatban 
van."

Varró út 17.: Folyamatban van a 4. sz. lakás emeleti részén a 
homlokzati fal vizesedésének vizsgálata."

Varró út 21/A.: Megkezdődött a IV. 17. ajtó alatti lakáson átfutó 
esővíz levezető rendszer átvizsgálása, csatorna bűz miatt."

Varró út 21/C.: megvalósult a lépcsőházi főbejárati ajtó mágnes 
zárjának „kódos” beléptető rendszerrel történő kiegészítése. "

Lakógyűlés volt a lépcsőház takarítási problémával kapcsolatban."

!
Folyamatban lévő munkálatok: 

A lakóépületeink közösségi élettereiben lévő világító testekbe az 
energia takarékos izzóiból utánrendelés történt."

Kossuth tér 7-9.: kivitelezői munkálatok a függőfolyosói 
oldalon megkezdődtek a műkőszegélyek elbontásával."

!
!
!
!

!
Vadai Zsolt 
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