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MAGYARORSZÁG

Legolvasottabb hírek
Külföldi sajtó Magyarországról - Német,
osztrák, szlovák és cseh lapok
Lendületesen gyengül tovább a forint
Az uniós állampolgárság nem eladó
Válságba jutott a német-amerikai barátság
Ingyenes készpénzfelvétel - Egyelıre nincs
roham, az ügyfelek 40 százaléka már
igényelte a szolgáltatást
Hatalmas kavarások a fizikai arany
piacán
Megkezdıdött a Chevrolet
kivonulásának elıkészítése
1995 óta nem fogyott ilyen kevés
autó, mint tavaly

90 százalékos támogatást nyert tervei megvalósításához a bábonymegyeri önkormányzat. A
csaknem 163 millió forint nettó összköltségő ivóvízminıség-javító programhoz 146,5 millió
forintot biztosít az Európai Unió és a magyar állam.
Sikeres volt az elmúlt év végén kiírt közbeszerzési eljárás, és már kivitelezıje is van a bábonymegyeri

Legfrissebb híreink
Csalódást okozott az Intel - csökkent az
árfolyam
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ivóvízminıség-javító programnak: január 6-án Kiss Sándorné polgármester szerzıdést kötött a
tervezésre és kivitelezésre a közbeszerzés során legjobb ajánlatot adó 1. sz. Mélyépítı Kft-vel. Január
végén megtörténik a munkaterület átadása, közben tart a kiviteli tervek készítése és az engedélyek
beszerzése.

Devizahitelek - Január végén kezdi tárgyalni az
Ab a kormány beadványát

A vállalkozásnak 450 napja van a beruházás teljes megvalósítására, valamint a próbaüzemre. Az
elıkészítési szakaszban készült tervek szerint a közel 163 millió forintos költségvetéső program révén
komplex tisztítási technológiát építenek ki a meglévı kezelıépületben. Átalakítják a vasiszap ülepítıt
és a vízbiztonság érdekében egy 170 méter mélységő tartalék kutat fúrnak. Szintén tervezett a
villamoshálózat fejlesztése, a meglévı alacsony- és magas tárolók, valamint a kezelıépület felújítása.

Last minute adótervezés indul!

Korszerő irányítástechnikával szerelik fel a rendszert, kicserélnek 42 tőzcsapot, átépítenek 14
csomópontot, és megtisztítják a mintegy 11 kilométernyi vízvezeték-hálózatot. A korszerő technika
megépítésével az európai uniós elıírásoknak megfelelı lesz az ivóvíz ammónium, vas és mangán
tartalma. A kivitelezı kiválasztása mellett már a többi együttmőködı partnerrel is szerzıdött az
önkormányzat, így semmi akadálya a Bábonymegyer Ivóvízminıség-javító Programja címő pályázat
eredményes megvalósításának.

Megtorpant az amerikai részvénypiacok
emelkedése

Surányi György távozik a CIB Bankból

Emelkedéssel kezdıdhet a kereskedés
Orbán: Paks nélkül nincs versenyképes magyar
gazdaság

USA - A szenátus is megszavazta a
kompromisszumos költségvetést

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásnak köszönhetıen 2015 tavaszától egy megújult, a kor
elvárásainak megfelelı vízmő szolgáltatja az ivóvizet a bábonymegyeri otthonokba.

Tartozzon az élbolyba
cib.hu/elmezony_plusz_alap
Válassza a CIB Élmezıny Plusz Alapot 100% tıkevédelemmel!
Tetszik

Megosztom Az ismerıseid közül te lehetsz az elsı, akinek ez tetszik.

Szólj hozzá...
Hozzászólás a következı h…
Facebook közösségi modul

Friss elemzéseink
OTP (60 perces) elemzés
RICHTER elemzés
MOL elemzés

A szerkesztıség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelısséget nem vállal. A hozzászólások mindenkor a
szerzıik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztısége nem feltétlenül ért egyet. A hozzászólások tartalmáért azok írója felel. A
szerkesztıség fenntartja magának a mindenkori jogot arra, hogy saját megítélése szerint, részben vagy egészben töröljön, illetve ne
töröljön hozzászólásokat vagy regisztrált felhasználókat. A szerkesztıség ezen döntéseit nem köteles indokolni.

MAGYAR TELEKOM elemzés
BUX elemzés
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Kapcsolódó hírek

Legfrissebb fórum témák

Devizahitelek - Január végén kezdi tárgyalni az Ab a kormány beadványát

(2014.01.17)

Válságba jutott a német-amerikai barátság (1
hozzászólás, 2014-01-17 09:22)

Surányi György távozik a CIB Bankból (2014.01.17)
Last minute adótervezés indul!

(2014.01.17)

Orbán: Paks nélkül nincs versenyképes magyar gazdaság (2014.01.17)
Sarkkörön túli NATO-projektet adott át a Synergon (2014.01.17)

Pénztárgépek - Sürgıs jogszabályváltozást
követel az MSZP (0 hozzászólás, 2014-01-17 06:07)
Pénztárgépek - Sürgıs jogszabályváltozást
követel az MSZP (0 hozzászólás,
2014-01-17 06:02)

Devizahitelek - Navracsics: a Kúriának igaza
van (24 hozzászólás, 2014-01-17 05:58)
Lázár: szerdán tárgyalja a kormány
az orosz-magyar megállapodást (1
hozzászólás, 2014-01-17 05:58)

Külföldi sajtó Magyarországról - brit,
osztrák és német lapok (3 hozzászólás,
2014-01-17 05:58)

Ipsos: passzívak a kormányváltást akarók (1
hozzászólás, 2014-01-17 05:58)

Így értékelik az elemzık a nukleáris
energetikai megállapodást (3
hozzászólás, 2014-01-17 05:58)

Lázár János: 2023-ban kezdhet mőködni az
elsı új erımőblokk (1 hozzászólás, 2014-01-17
05:58)

Befektetési tippek
Szétszedtünk egy iPhone-t!
Váltsa le a brókerét, és keressen
velünk milliókat!
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Iroda és irodaház keresı
Zöld irodaházak
Kiadó A irodák
Kiadó B irodák
2

m

-

Kiadó C irodák

€/m2

-

Azonnali irodák
Irodák 100 m2 alatt
Keresés

Legjobb bankbetétek (EBKM)
1 hónap

Feltételes
3,30%

Normál
2,50%

Citibank

Gránit Bank

2 hónap

4,10%

2,55%

Gránit Bank

AXA Bank

3,90%

3,04%

AXA Bank

MagNet Bank

3 hónap
6 hónap

3,84%

3,50%

MagNet Bank

Sberbank

12 hónap
Forrás:

3,35%
FHB Bank
bankmonitor.hu

4,00%
Sberbank
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BÉT
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