BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET
1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16.

Fűtéskorszerűsítés helyzetáttekintés 2012.12.19.
Vállalkozói kifizetések

Kivitelezés
Ház
Csőszerelés

Költségosztó
szerelés

Hőközpont
szivattyú
bővítés

A strangok méréses beszabályozása

Műszaki
átadásátvétel

FŐTÁV

Megtörtént

100%

100%

100%

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak

100%

Megtörtént

Hátra van még 32 db álmenyezeti és
tárolóban lévő szelep.
A beszabályozás a többi strangra
elfogadott.
Utánszabályozások alulfűtöttség vagy zaj
esetén.

Jós u.
1-15.

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak

100%

Megtörtént

A szivattyúcsere utáni új beszabályozás
értékelés alatt van.
Utánszabályozások alulfűtöttség vagy zaj
esetén.

Megtörtént

Bálint Gy. u.
6-20.

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak

100%

Megtörtént

Hátra van még 32 db álmenyezeti és
tárolóban lévő szelep.
A beszabályozás előzetes értékelés alatt
van.

Előkészítés
alatt

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak

100%

Megtörtént

A beszabályozás kifogásolt 6 lépcsőházra
kiterjedően.
Utánszabályozások alulfűtöttség vagy zaj
esetén.

Előkészítés
alatt

100%

Nem
szükséges

A beszabályozás elfogadott.
Utánszabályozások alulfűtöttség vagy zaj
esetén.

Előkészítés
alatt

100%

Nem
szükséges

A beszabályozás feltétellel elfogadott.
Utánszabályozások alulfűtöttség vagy zaj
esetén.

Előkészítés
alatt

Sarkadi I. u.
1-8.

Jós u.
2-16.

Hatvany L. u.
12.

Hatvany L. u.
14.

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak.

100%

A jelzett hibák javításai
folyamatban vannak.

Tulajdonosi elszámolások
Állami támogatás

Brunata

Műszaki
ellenőr

Pénzügyi elszámolás

Dokumentáció
benyújtás

Átutalás

100%

Benyújtva

Az átutalást megelőző
ÉMI szerzősmódosítás
folyamatban van

100%

100%

Benyújtva a kért
kiegészítéssel

Megérkezett

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A banki átutalások
megtörténtek, a pénztári
kifizetések folyamatban
vannak, a támogatási
kifizetettség 98%

Költségosztó
szerinti fűtés
elszámolás

További munkák

2013.01.01-től

A csövek és a pincefödém hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása
vagy kiváltása

2013.01.01-től

A csövek és a pincefödém hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása
vagy kiváltása

2014.01.01-től

A csövek és a pincefödém hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása
vagy kiváltása

2014.01.01-től

A csövek és a pincefödém hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása
vagy kiváltása

2014.01.01-től

A csövek és az I. emeleti aljazat hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A strangszelepek áthelyezése külön
megrendelésre a garancia után.

2014.01.01-től

A csövek és az I. emeleti aljazat hőszigetelések
helyreállítása.
A strangszelepek időálló feliratozása.
A strangszelepek áthelyezése külön
megrendelésre a garancia után.
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