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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: 

Igazgatósági ülést: 2015.04.15.-én tartottunk. 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. A szövetkezet elnökének távolléte esetén alkalmazandó 
szabályokról. (3/2015. (IV.15.) Igazgatósági Határozat) "

2. A szövetkezetben ta gság i v i szonnya l rende lkező 
lakástulajdonosi regisztrált létszám felülvizsgálatáról. (4/2015. 
(IV.15.) Igazgatósági Határozat)"

3. A Lakásszövetkezet 2015.-évi közgyűlésének összehívása, és az 
azza l kapcsolatos fe ladatok, fe le lősök, a határ idők 
megállapítása.(5/20154. (IV.15.) Igazgatósági Határozat) "

4. Egyebek."

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

Ady E. 1/A.: Elkészült a pince fertőtlenítő, tisztító kimeszelése, 
és a lent futó gázvezetékek átfestése. "

D ó z s a G y. ú t 9 . : Elkészü l t a l e szakadt füg gő fo l yosó 
mennyezetének javítási munkálata."

Kossuth tér 7-9.: Befejeződött a lakótömb külső részleges 
felújítása, április. 30.-án megtörtént a munkálatok műszaki 
átadása-átvétele. "
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Szövetkezeti-, és egyéb 
közösségi hírek: 

Éves kéményseprői e"enőrzés:#
Áprilisi  hónapban  a következő 
lakótömbünknél történt meg a 
Tüzeléstechnika  által végrehajtott 
kémények ellenőrzése, seprése:"
Kossuth tér 7-9.:       Április 13.-án "

Kossuth tér 10.:          Április. 15.-én "

Varró út 17.:                   Április 30.-án 

Varró út 21/A.:              Április 27.-én 

Varró út 21/B.:              Április 30.-án 

Varró út 21/C.:              Április 30.-án"

!
Lakógyűlés:#
Szeretnénk felhívni a tisztelt 
lakásszövetkezeti tag és nem tag 
tulajdonosok figyelmét, hogy a 
2 0 1 5. m á j u s á b a n t a r t a n d ó  
közgyű lésre va ló fe lkészülés 
jegyében lakógyűlések lesznek 
tartva 17:00 órai kezdéssel: "

Ady E. 1/A.:        2015. 04. 20. 

Ady E. 2.:                         2015. 04. 21. 

Dózsa Gy. út 9.:           2015. 04. 28. 

Kossuth tér 7-9.:        2015. 04. 23. 

Kossuth tér 10.:           2015. 04. 27. 

Táncsics M. krt.23.:2015. 05. 04. 

Táncsics M. krt.25.:2015. 05. 07. 

Varró út 17.:                   2015. 05. 05. 

Varró út 21/A.:              2015. 05. 11. 

Varró út 21/B.:              2015. 05. 12. 

Varró út 21/C.:              2015. 05. 15.

Kossuth tér 10.: Befejeződött a lépcsőház I. emeleti része 
részleges felújítása, ill. a földszinti szemétfogadó helyiség 
meszelése, festése. "

Április. 12.-re virradóra ismeretlen tettes a földszinti kerékpár 
tárolóban 16 kerékpár gumikerekét szúrta ki, rongálta meg. A 
rendőrségi eljárás folyamatban van."

Táncsics M. kr t. 23.: A VÍZMŰ költségének terhére 
féregtelenítés lett végezve a szennyvíz-aknák és az esővíz 
elvezető aknák környezetében. "

A „B” lépcsőház IV. emeleti részén az üvegfalazatban lévő tört 
üvegezet cseréje megtörtént."

Táncsics M. krt. 25.: Ismét vezetékes vízcsőtörés történt a „B” 
lépcsőházban, a IV. em. 13. lakásban, mely leáztatta az alatta lévő 
III. em. 10. lakást. A járulékos kár kijavítása még folyamatban 
van."

Varró út 21/B.: A lakótömb keleti oldalán, a II. emelet 
magasságában kőpor omlás történt, a javításra írásos árajánlatot 
kértünk. 

Varró út 21/C.:  A földszinti gyermekkocsi tárolóban a talajból 
szivárog az esővíz- vagy a szennyvíz, WOMA felkérve egy 
ellenőrzésre, szükség esetén gépi mosatásra. "

!
Folyamatban lévő munkálatok: 

Táncsics M. krt. 23.: A IV. emelet magasságában az INVITEL 
kábel által okozott kőporozási omlás javítása. "

!
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!
Vadai Zsolt 

   elnökhelyettes
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