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Nyíregyházi szál a brókerbotrányban
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12 év után új vezért kap a győri Audi
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A pénz nem helyettesíti a céges kultúrát
Tovább »

A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat is a brókerbotrány
károsultjai között van, miután csaknem 300 millió forintért vásárolt értékpapírokat a
tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásokból a Quaestortól és a Hungáriától –
közölték hétfőn a nyíregyházi önkormányzattól.

Miért korlátozza a kormány a közérdekű adatok
Kovács
Ferenc polgármester vizsgálóbizottságot állított fel a helyzet tisztázásához.
megismerhetőségét?

Milyen kockázatai vannak a külföldi nyaralásnak?

A társulat intézőbizottságának elnöke, Mikó Dániel a szennyvízprogramban érintett lakók
Hogyan emelkedett a nemzeti bank vezetőinek

hozzájárulásával
jövedelme? önálló jogi személyként gazdálkodott, és az információk szerint saját
és Hungária
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Erre akkor derült fény, amikor az önkormányzat kezdeményezte a tagok befizetésének soron
Inf o Ads
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hatáskörében eljárva összesen 293 millió forintot fektetett QUAESTOR
Keresse az újságárusoknál!
értékpapírokba.

következő lehívását, de a társulat azt nem teljesítette, illetve csak kis részben képes
kötelezettségének eleget tenni.

Külföldi nyaralás kockázatokkal
Nem lesz uniós csúcs ma a görögök miatt

A vizsgálóbizottság május 26-ig készíti el jelentését, és arra építve a május 28-ai közgyűlésen

És akkor küldje külföldre a gyermekét!

intézkedési tervet készít az önkormányzat a kármentésre. A bizottság feladata lesz annak
tisztázása is, hogy megvizsgálja a felelősség kérdését is.
Mikó Dániel az MTI megkeresésére azt mondta: a társulat pénzügyi vezetőjével közösen a "jó
gazda gondosságával" döntöttek a nagyobb kamatokat fizető Quaestor és Hungária
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INTERJÚK

értékpapírok vásárlásáról, hiszen más bankoknál a pénzre csak alig valamivel több mint egy
százalékot kaptak volna. A két pénzintézet korábban rendben teljesítette is a szerződésben
vállalt kamatkifizetéseket – tette hozzá.

Paks II.: A garancia az, hogy "mi sem vagyunk
kispályások"
Egyhamar nem jön vissza az aranykor

A befektetéssel a szennyvízberuházásnál az önkormányzat saját forrás kötelezettségének
összegét igyekeztek csökkenteni, a HASZON

tehát nem a társulatot gazdagította volna.

Varga Mihály: Az áfa és az szja egyszerre biztos
nem fog csökkenni
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A társulati vezető megemlítette, hogy a két pénzügyi szervezet felszámolójánál időben
bejelentették kárigényüket a 293 milliós összegre.

FRISS ÁLLÁSOK
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Strapabíró notebook vállalkozásoknak, extra jótállással
Üzleti laptopjainak javításán felül a vételár visszatérítését is vállalja az ASUS, egy éven át,
meghibásodás esetén. Az ASUS Bizalom programmal kockázatmentesen dönthet az eszköz
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