Tisztelt Tököli Polgárok!
Sajnálatos módon a DRB Bankcsoporthoz tartozó hitelintézetek között szerepel a tököli
volt Kisdunamenti Takarékszövetkezet is.
Az MNB visszavonta a DRB Bankcsoporthoz tartozó kisbankok tevékenységi
engedélyét. A betétesek még e hónapban hozzájutnak megtakarításaikhoz, amelyet az
OBA automatikusan fizet majd ki, s amelyhez a jegybank elegendő forrást nyújt.
Külön kérés nélkül megindul az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítása. Az
OBA a betétgaranciával érintett valamennyi betétre – a lakossági és vállalati
megtakarítások e körbe tartoznak – törvényi előírás alapján 20 munkanapon belül
maximum mintegy 30 millió forintig kárkifizetést teljesít. A korábbi tapasztalatok szerint
az OBA a törvényes határidőnél sokkal gyorsabban fizetett a betéteseknek.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatója szerint azok, akik eddig a DRBBankcsoportnál vezetett számlájukra kapták nyugdíjukat, 2015. március hónapban postai
úton kapják kézhez ellátásukat. A további teendőkről az érintettek részére 2015. március
hónap első hetében tájékoztató kerül kiküldésre.
Amennyiben a kialakult helyzet napi megélhetési gondot okoz, átmeneti étkeztetéséről –
bejelentés alapján – intézkedni tudunk, továbbá rendkívüli segélyt, vagy átmeneti
létfenntartására kamatmentes kölcsönt biztosítunk. Igény esetén a Polgármesteri Hivatalt
személyesen vagy telefonon (2316 Tököl, Fő u. 117., telefon: 06(24)520-900) lehet
keresni.
A segélyek és az önkormányzati dolgozók munkabérének kiutalását – akiknek a
folyószámláját az érintett bankokban vezetik – leállítottuk és azokat házipénztárból
fizettük, (és amennyiben a későbbiekben szükséges) fizetjük ki.

Bankok is rendelkezésre állnak, az alábbi ajánlatokkal:
ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET
Az Örkényi Takarékszövetkezet helyben, a Tököl, József A. u. 24. sz. alatti
kirendeltségében azonnali számlanyitással és kiemelt hitelajánlattal tudja segíteni a BudaCash Brókerház Zrt. és a hozzá kapcsolódó bankoknál zárolt számlák miatt nehéz
helyzetbe került lakosokat és vállalkozásokat. (Telefon: 06/24-489-098, 06/30-386-0468).
OTP BANK
Gyors és szakszerű ügyintézéssel, számos kedvezménnyel várja Önöket
Szigetszentmiklóson (2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17.) lévő bankfiókjukban.
A Fókusz és az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet is jelezték, hogy igény esetén
rendelkezésre állnak.
Tököl, 2015. március 3.
Hoffman Pál polgármester

Tököli Sportcsarnok március havi programjai
2015.03.14

szombat 14:00

Tököl KSK-Tápiószelei SE Pest Megye

2015.03.21

szombat 12:00, 14:00

VSK Tököl-Érd II Női NBII.

2015.03.21

szombat 16:00, 18:00

VSK Tököl-Pénzügyőr SE Férfi NBII.

2015.03.13

péntek 11:00

Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulójának
tiszteletére tartandó ünnepsége

2015.03.29

vasárnap 10:00-16:00

Kakusei Országos Bajnokság

Művelődési Központ és Könyvtár március havi programjai
2015. 03.06

péntek 20:00

Délszláv táncház

2015.03.16

hétfő 12:00-18:00

Véradás

2015.03.29

vasárnap 13:00-19:00

Húsvéti Családi Nap, Kézműves Piac

