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Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember

25. napján 10.00 órától megtartott üléséről

ülés helye: Községháza —- Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Rácz Berki Erzsébet képviselő

Tóth Aladár képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling istván jegyző

Távol: -

Meghívottak: a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 6 (7) tagú képviselő—

testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghivóban

szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal, hogy —— mivel Rácz—Berki Erzsébet nem érkezett meg

-— az első napirendi pont szerint az ,,Önkormányzati képviselő eskütételére akkor kerül sor, amikor

jelen lesz. A jegyzőkönyv hitelesítő Tóth Aladár képviselő.

1. Önkormányzati képviselő eskütétele

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2. Bursa Hungarica

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Földgáz-kereskedelmi szerződés - ajánlat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

4. Önkormányzati tulajdonú földek értékesítése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5. Közmeghallgatás időpontja

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6. Önkormányzatok rendkivüli támogatása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

7. Törvényességi felügyeleti bírság

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

8. Egyebek

- Falunap —— 2018. augusztus 19.

- Római Katolikus Egyház — támogatás

— ,,Régi iskola" épületének helyzete

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő—testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



Napirend tárgyalása

2. Bursa Hungarica

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Schirlíng lstván jegyző részletesen ismertette a Bursa

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A képviselő—testület rövid megbeszélés után arra a következtetésre jutott, hogy az önkormányzat

pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az ez évi fordulóhoz történő csatlakozást.

Tóth Tihamér polgármester javasolta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához az önkormányzat ne csatlakozzon.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Osztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához nem csatlakozik.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

3. Földgáz—kereskedelmi szerződés - ajánlat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a NKM Földgázszolgáltató Zrt. tájékoztató levelét

és ajánlatát, melyben egyértelmű tájékoztatást adtak a földgázszolgáltatásről, illetve kedvezőbb

földgázárakat biztosítanának az önkormányzatnak és intézményeinek legalább két éves szerződés

aláírása ellenében.

A képviselők véleménye az volt, hogy előre nem látható kimenetelű szerződést nem szabad kötni.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete az MKM Földgázszolgáltató Zrt.

ajánlatával nem kíván élni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

4. Önkormányzati tulajdonú földek értékesítése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú

földterületekre az értékbecslés elkészült. Utólag még néhány kisebb föld — ami kimaradt a listából —

értékbecslése is kérve lett, melyért az értékbecslő 20.000 Ft díjat kért.

Hajdara Roland képviselő részletesen ismertette a képviselö—testülettel az értékbecslést. Elmondta,

hogy a földek nagy részére már van érdeklődő.

Javasolta a földterületek értékesítését, a polgármester megbízását az értékesítéssel kapcsolatos

feladatok ellátásával.



A képviselő—testület rövid megbeszélést követően úgy döntött, hogy a földterületeket az

értékbecslésben szereplő összeg 110 %-áért kivánja értékesíteni.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

41I2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát

képező, hasznosításra nem tervezett, a rendelkezésre álló értékbecslésben szereplő

földterületeket az értékbecslésben megállapított értékük 110%-ának megfelelő áron

értékesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos

feladatok ellátására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

5. Közmeghallgatás időpontja

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselö—testületet a

közmeghallgatással kapcsolatos szabályozásról, ismertette a Magyarország helyi önkormányzatairöl

szóló törvény és a Szervezeti- és Működési Szabályzat vonatkozó szakaszait. Elmondta, hogy a

közmeghallgatással kapcsolatban — mivel a képviselö—testület 2017—ben nem tartott — törvényességi

észrevételt is érkezett az év elején, amelyről a képviselö—testület tájékoztatva lett.

A képviselő—testület rövid megbeszélést követően a közmeghallgatás időpontjáról való döntést

elhalasztotta. Előre láthatólag november hónapban kerül megtartásra az iskola aulájában.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november hónapban

közmeghallgatást tart, melynek helyszíne az általános iskola aulája.

A képviselő-testület a pontos időpontról késöbbi ülésén dönt.

Határidő: értelem szerint

Felelős: értelem szerint

6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet az

önkormányzat számlájának és alszámláinak állásáról, a fennálló tartozásokról. Elmondta, hogy

továbbra sem került felülvizsgálatra több olyan kiadás, amely nincs finanszírozva a

feladatfinanszírozásban, tehát az önkormányzat saját bevételei terhére teljesíthető, amely éves

szinten 3—4 millió forint. Az eddigi intézkedések érdemi változást nem jelentenek. Az önkormányzat

nem finanszirozott kiadásai tovább növelik a hiányt, bár némileg kisebb mértékben mint eddig. Ennek

két oka van, Az egyik, hogy a képviselők lemondtak a tiszteletdíjukro'l, a másik, hogy a polgármester

úr társadalmi megbízatású lett. Emiatt a két tétel miatt kisebb mértékben nő az a kiadás, amelyre az

önkormányzat nem kap feladatfinanszírozást.



Oláh Józsefné részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

A jegyző elmondta, hogy a Magyar Államkincstár felé fennálló visszafizetési kötelezettségre, valamint

a kifizetetlen számlákra ismét benyújtásra kerülne rendkívüli támogatási igény vissza nem térítendő

támogatásra az önkormányzat müködőképességének megőrzése, a feladatellátást veszélyeztető

helyzet elhárítása érdekében. Ehhez képviselő—testületi döntés szükséges.

Tóth Tihamér polgármesterjavasolta a rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

43/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a Magyarország 2018. évi

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete !. 10. pontja szerinti

önkormányzatok rendkívüli támogatására vissza nem térítendő támogatásra támogatási

igényt nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzésére, a feladatai

ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

11.10 órakor Rácz-Berki Erzsébet megérkezett.

Tóth Tihamér polgármesterjavasolta a képviselő eskütételének megtartását.

1. Önkormányzati képviselő eskütétele

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselö—testületet, hogy a képviselő—testület Rácz-Berki

Erzsébet képviselővel kiegészül a Helyi Választási Bizottság határozata alapján. A képviselő

megbízólevelét megkapta, az eskütételre most kerül sor.

Schirling lstván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a képviselők lemondása miatt a Helyi

Választási Bizottság többször ülésezett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján: ,,Ha az egyéni listáról

megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következö legtöbb szavazatot elért jelölt lép." A

soron következő képviselők azonban nem vették áta megbízóleveiüket sem, lemondtak.

Rácz-Berki Erzsébet letette az esküt és aláírta az esküokmányt.

Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy az 7 tagú képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés

határozatképes.

7. Törvényességi felügyeleti bírság

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző részletesen ismertette a Nógrád Megyei

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Ellenőrzési Osztály NO/TFO/1561/2018. számú

határozatát, mellyel 77. 300 Ft törvényességi felügyeleti bírságot szabott ki Karancsság Község

Önkormányzatával szemben a jegyzőkönyvek felterjesztésének és a rendeletek közzétételének

elmaradása miatt



Schirling istván jegyző elmondta, hogy mint azt már a közös testületi ülésen is jelezte, a határidőre

történő munkavégzés feltételei több szempontból sem adottak a három településen.

Tóth Tihamér polgármester javasolta a határozatban foglaltak tudomásul vételét, a bírság

megfizetését.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2018. (lX. 25.) önkormányzati határOZata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei

Kormányhivatal NOITFOI156-1I2018. számú, a jegyzőkönyvek felterjesztésének és a

rendeletek közzétételének elmaradása miatt megküldött törvényességi felügyeleti

bírságról szóló határozatban foglaltakat megismerte, tudomásul veszi, a kiszabott

bírságot megfizeti.

Határidő: azonnal, illetve a határozat szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

8. Egyebek

- Falunap — 2018. augusztus 19.

— Római Katolikus Egyház — támogatás

,,Régi iskola" épületének helyzete

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy:

— az augusztus 20—i falunapi műsor és rendezvény — mely a képviselőkkel előzetesen

egyeztetve volt — kiadásai (Sztárpont Kft.: 355.600 Ft, hangosítás: 75.000 Ft, egyéb kiadások

kb. 65.000 Ft) összességében mintegy fél millió forintot tettek ki. A polgármester javasolta a

kiadások utólagos jóváhagyását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

45/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az augusztus 20—i falunapi

rendezvény kiadásait 500.000 Ft keretösszeggel jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Sohirling istván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú utánfutó

miatt megbirságolták az önkormányzatot, mivel autópályán az úthasználati díj megfizetése nélkül

közlekedett. Két esetről van szó, mindkettő az elmúlt évben történt. Mivel a bírság időben nem lett

megfizetve, igy pótdíjat is felszámoltak. A végrehajtást a Nemzeti Útdijfizetési Szolgáltató Zrt. átadta

egy ügyvédi irodának. A már korábban elutalt összeg 44.625 Ft, a még fennálló 59.500 Ft. Mindkét

esetben —— az elmondások alapján — kölcsön lett adva az utánfutó. Senki nem vállalja a felelősséget,

nem lehet tudni, hogy az adott időpontokban ki használta.

Hajdara Roland képviselő javaslatára a képviselö—testület felkérte a polgármestert, hogy legyen

megkeresve levélben az ügyvédi iroda a tartozás elengedése érdekében.



Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Római Katolikus Egyház a

korábbi években kapott 50 ezer forint összegű támogatást. Ez tulajdonképpen részben annak

kompenzálása, hogy a ravatalozóban a hűtő áramellátása a templom hálózatáról van megoldva.

A polgármester javasolta az Egyháznak 50 ezer forint támogatás nyújtását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

46/2018. (lX. 25.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház

részére 50.000 Ft támogatást nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy a ,,Régi Iskola" már nagyon régen használatba lett adva.

Évek óta tevékenység nem folyik az épületben. Szükséges lenne mielöbb felülvizsgálni a szerződést

és bérleti díjat megállapítani. A szerződés nincs meg, a tartalma nem ismert. A jelenlegi szabályozás

szerint nem is lehetne már ilyen szerződést kötni.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12.30 órakor bezárta.
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tel: (32) SCO—OOO Tel/Fax: (32) 400—345

e-mail: karancssagcögergihalohu

  

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 45. §—a alapján

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme — 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Az ülés ideje: 2018. szeptember 25. kedd 10 óra

Napirend:

1. Önkormányzati képviselő eskütétele

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2. Bursa Hungarica

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

3. Földgáz—kereskedelmi szerződés — ajánlat

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

4. Önkormányzati tulajdonú földek értékesitése

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

5. Közmeghallgatás időpontja

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6. Önkormányzatok rendkivüli támogatása

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

7. Törvényességi felügyeleti bírság

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

8. Egyebek

— Falunap - 2018. augusztus 19.

- Római Katolikus Egyház — támogatás

,,Régi iskola" épületének helyzete

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A testületi ülésen való részvételére feltétlen számítok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előre

jelezni.

Karancsság, 2018. szeptember 20.

Tóth Tihamér s. k.,

polgármester

 



JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. szeptember 25. napján

megtartott testületi ülésén megjelentekről

Tóth Tihamér Sándor polgármester ()XV CÉL/HK

Tőzsér Dezső alpolgármester xx)?§W

Durnyik József képviselő [Eü/XC

Hajdara Roland képviselő %p?
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Rácz—Berki Erzsébet képviselő 30O — (; (Ár; %

Tóth Aladár képviselő $$$—HWÉM?
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Tisztelt Szentes Attila, Tóth Tihamér, Sándor Attila Polgármester Urakl

Köszönettel vettem Schirling lstván jegyző úrral folytatott mai telefonbeszélgetést, amely

alapján az alábbi kiegészitő tájékoztatást adom a 2018.08.28-án Sándor Attilánál hagyott

szerződéses ajánlatokkal kapcsolatban.

Magyarországon a földgázpiac alapvetően 3 szereplős:

'l. Felhasználók (szerződésben álló fogyasztók) / díjfizetők.

2. Műszaki oldalon a területileg illetékes tölclgázelosztó társaságok, akik a földgáz

vezetékek, és mérők üzembiztonságáért felelnek. Ezek a társaságok olvassák le és

időszakonként cserélik/hitelesítik a gázmérőket, továbbá ők végzik egy esetleges

korszerűsítés esetén a gázterv véleményezést és a kivitelezés ellenőrzését (iVlEO).

3. Földgáz kereskedők, akik a felhasználók által elfogyasztott földgázt beszerzik,

értékesítik, és számlázzák -

Az ország észak-keleti részén a TlGÁZ Zrt. volt a földgázszolgáltató 2016.'i0.0t-ig, amig

visszanem adta a földgáz kereskedelmi engedélyét. Ettől kezdve csak az elosztó társasága,

a TlGAZ DSO Kft. működik földgáz elosztóként.

(https://wvvw.tigazdso.hu/kezdooldal)

2016.10.01—től a FÖGÁZ (Fővárosi Gázművek) Zrt. vette át a TIGÁZ ügyfeleit, mellyel a

FÖGÁZ lett az egyedüli, országos egyetemes szolgáltató. Mivel ez a változás nem járt a

fogyasztók újra szerződtetésével, ezért a TIGÁZ is és a FÖGÁZ is a számlákon és az azokhoz

csatolt, hírlevelekben értesítette felhasználóit.

(httbszllwwwnkmfoldgaz.hu/nkmfoldg
az/Rolunk/Saitokozlemenyek/aktuali

s/2016/10-

03?download)

(http:liszoldaltatovaltastogaz.holt
igaz)

A FÖGÁZ Zrt—t, Nemzeti Közművekbe apportálást követően, 2017.11.06-án a cégbírósági

végzés alapján átnevezték NKiVl Földgázszolgáltató Zrt-re. (Ezzel körülbelül egy időben a

DElVlÁSZ Zrt — Dél—magyarországi Áramszolgáltató — pedig NKM Aramszolgáltató Zrt-re

nevezték át.) így már a Nemzeti Közműveken belül, a gáz mellett áramszolgáltatás is elérhető

egy kézből.

Ezekről a folyamatokról mindkét társaság, számlákon, hírleveleken, honlapokon, és

anyacégünk a Nemzeti Közművek a médián, és toborzó kampányon keresztül, több hullámban

tájékoztatta ügyfeleit.

(mmal/WWW.nkmfoldciaz.hu/nkmfoldga
z/Rolunk/Sajtokozlemenvek/korabbi-

saitokozlemenvekZ-download)
'

Fentiek alapján az állami tulajdonú Nemzeti Közművek töldgázszolgáltatója ugyanaz a

gázszolgáltató, aki a TlGÁÉ ügyfeleit vette át, és magas minőségben látja el 2016.10.0'l. óta.

(httpszllvvww.nkmfoldgaz.hu/nkmfold
gaz/Rolunk/nkmtoldgaz)

Azonban 2 tevékenységet végzünk társaságunkon belül:

- az Egyetemes Szolgáltató engedélyesi és a

— Verseny— vagy Szabadpiaci engedélyesi.

Az Egyetemes szolgáltatás egy részletesen körül szabályozott, hatósági áras szolgáltatás,

mely keretén belül, a korábbi rezsicsökkentés révén a lakosság kedvezőbb díjakban részesül,

a nem lakossági (közületi) felhasználókkal szemben.

A gáztörvény (Get) alapján a 20 m3lh teljesitmény alatti gázmérővel rendelkező felhasználók

Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak, mig a 20 m3/h felettiek Szabadpiacra kötelezettek,

ahol több piagi szereplő (földgázkereskedö) tevékenykedik különböző szerződéses

feltételekkel, olykor kötöttségeket, kötelezettségeket róva a felhasználókra.



lViivel szabadpiaci forrásaink eltérőek az egyetemes szolgáltatásétól, ezért hoztuk létre a

helyszinen hagyott szerződéses feltételekkel az Egyetemes szolgáltatásra jogosult, közületi

telhasználóinknak szóló, leegyszerűsített Szabadpiaci termékünket.

Továbbra is az eddiglmegszokott módon vehetik igénybe a Nemzeti Közművek szolgáltatását,

egy határozott idejű, szerződéses formában, kedvezőbb gázdíjjal.

Összegezve fentieket, szolgáltató váitás neikiil, kvázi taritaváitássai, határozott idejű

szerződéseit cserébe, kedvezőbb gázdiiat biztosítunk egyedi aiánlatokon keresztút,

megtevő közületi ügyfeleink részére..

Amennyiben további kérdéseik merülnének fel, keressenek az alábbi elérhetőségeimen,

hogy akár személyes találkozó keretében beszélhessük át azokat. _

Remélem mielőbb elégedett szabadpiaci ügyfeleink körében üdvözölhetem Önöket is.

üdvözlettel

Erdélyi Gábor

ügyfélkapcsolati menedzser

KKV ügyfelek értékesítési csoport

axz Medaeeli"

* .
*— zr— e "f- mi
ke nenenvee

NKllii Földgázszelgáltató Zrt..

1081 Budapest, ll. János Pál pápa tér 20.

Mobil: %% 20 778 0243

E—mail: erdelvigaborGanmenergy

mmwnemzetikozmuvekhu
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Szállítói tartozások 2018. szeptember 24-én

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 

 

sorsz. Szállító megnevezése .szamla számla kelte Fizetési határidő

osszege

1. Rex Humánum Szolg.Kft. 128 035 2018.03.19 2018.03.27

2. Rex Humánum Szolg.Kft. 148 035 2018.03.19 2018.03.27

3. Márton Tibor Salgótarján 120 000 2018.09.10 2018.09.18 /

4. Fallos plussz Kft. Pásztó 135 721 2018.08.09 2018.08.24

5. Fallos plussz Kft. Pásztó 268 436 2018.08.16 2018.08.31

6. BB—Accomtom Office Bt. 254 000 2018.09.05 2018.09.09 V/

7. Fallos plussz Kft. Pásztó 92 627 2018.08.23 2018.09.07

8. Falios plussz Kft. Pásztó 143 079 2018.08.30 2018.09.14

9. Nor—Szil Kft. Starján. 25 200 2018.08.30 2018.09.06

10. Nor—Szil Kft. Starján. 60 918 2018.08.28 2018.09.04

11. Pallos plussz Kft. Pásztó 413 006 2018.08.22 2018_Og_06

12. Megyerkenyér Bt. 112 501 2018.08.27 2018.09.04

13. Nor-Szil Kft. Starján. 34 107 2018.08.23 2018.08.30

14, ÉMÁSZ Kft. 157 908 2018.07.29 20180814

15. NKlVl Földgázszolg.Kft. 67 079 2018.08.01 2018.10.24

16. NKlVl Földgázszolg.Kft. 67 012 2018.09.01 2018.09.20

17. NKlVI Földgázszolg.Kft. 80 173 2018.08.0l 2018.10.24

18. NKlVl Földgázszolg.Kft. 80 105 2018.09.01 2018.10.24

összesen: 2 387 942

l A_W WWW—W .WWWWW

Beruházási szállítói tartozások

l. Dépszol—Plusz KftBudapest 15 209 000

 

 

    
 

 

 



Visszafizetési köteiezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapított visszafizetési Visszafizetett Még fennálló

év kötelezettség összeg tartozás

2013 6442 218 6442 218 0

2014 7 338 227 7 338 227 0

2015 13 233 358 13 233 358 0

2016 14 937 449 12 208 897 2 728 552

2017 12 283 447 0 12 283 447

Összesen 54 234 699 39 222 700 15 011 999    
Karancsság, 2018. szeptember 25.
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