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Önkormányzati segítség a bajba jutottaknak Szentesen
Dátum: Február 23, hétfı, 16:04:42
Téma: Belföldi hírek
Szirbik Imre országgyőlési képviselı, Szentes polgármestere február 19én, csütörtökön találkozott a Szentesen jelen lévı bankok vezetıivel, hogy
a gazdasági válság hatására létrejövı esetleges hiteltörlesztési
problémákat megvitassák – közölte a polgármesteri iroda vezetıje.
Ez leginkább a lakáscélú hitelek esetében égetı szükségő, hiszen a
beszélgetés elsıdleges célja annak megelızése, hogy a nehéz helyzetbe került
családok fedél nélkül maradjanak. A polgármester elsısorban a gyerekek védelmére fekteti a
hangsúlyt, hiszen ık azok, akik a leginkább kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, hiszen
nem tehetnek arról, ha a szüleik nehéz helyzetbe kerülnek, és nem tudják fizetni a lakáshitel
törlesztırészleteit.
A pénzügyi szakemberek elmondták tapasztalataikat a kialakult helyzettel kapcsolatban, és
összességében véve elmondható, hogy a bankoknak kidolgozott stratégiájuk van a válság
hatására létrejövı problémák kezelésére, az ügyfelek helyzetének megsegítésére leggyakrabban a szerzıdések módosításával és a futamidı növelésével. Egyelıre azonban
még nem fordult elı tömeges fizetésképtelenség.
Egyelıre. De az idı telik, és akár ez is megtörténhet. Ennek kiküszöbölése érdekében
Lencséné Szalontai Mária, az önkormányzat szociálpolitikai osztályának vezetıje azt kérte a
pénzintézetek vezetıitıl, hogy kössenek egy keretmegállapodást, melyre a szociális törvény
értelmében van szükség a hatékony együttmőködéshez.
A banki és a szociálpolitikai határidık összehangolása szintén elengedhetetlen feladat a
közös cél érdekében, valamint az érintett ügyfelek esetében az illetékmentesség
megállapítása, amennyiben ez önkormányzatnak kiadott igazoláshoz szükséges – ezzel is
elıremozdítandó a krízis mihamarabbi megoldását.
Csányiné Dr. Bakró Nagy Veronika, az önkormányzat közigazgatási osztályának vezetıje
arról beszélt, hogy egy háromoldalú megállapodás is megoldást jelenthetne a pénzintézet, az
önkormányzat és az ügyfél között, melyben az önkormányzat kezesként lenne jelen, egyfajta
fedezetcsereként.
A félreértések elkerülése végett Szirbik Imre kifejtette, hogy az önkormányzat nem kíván
ingatlantulajdonos lenni, csak szeretné megelızni azt, hogy az ügyfél hitelt hitelre halmozva
a teljes csıd állapotába jusson. Hangsúlyozta, hogy a családok – és ezen belül is fıleg a
gyerekek – védelmét tartja a legfontosabbnak. Azt kérte még a bankoktól, hogy próbálják
meg szigorúbb feltételekkel megbecsülni az ügyfelek fizetıképességét, megelızve ezáltal a
késıbbi súlyos helyzeteket.
Az önkormányzatnál kétféle esettel találkoznak ezzel a témával kapcsolatban, melyeket a
jelenlegi szociális törvények alapján kétféleképp tudnak kezelni:
1. Még tudja fizetni a számláit az ügyfél, de már megvan annak a veszélye, hogy nem sokáig
lesz képes erre – ez esetben lakhatási támogatással tud segíteni az önkormányzat
2. Már halmozódnak a kifizetetlen számlák – ekkor adósságkezeléssel próbálják megoldani a
kialakult helyzetet az ügyfél szociális helyzetének vizsgálata után.
A találkozón felvetett problémákkal és kezelésükkel kapcsolatban az derült ki, hogy addig
hiába akar az önkormányzat a pénzintézetekkel együttmőködni (mely partnerségre mindkét
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fél szerint nagy szükség van), amíg az ügyfelek nem jelzik idıben a kialakulóban lévı
krízishelyzetet.
Legfontosabb a naprakész kapcsolattartás és információáramlás kialakítása lenne az
önkormányzat és a bankok közt, ám sajnos a jelenlegi rendszerben a pénzintézeteknél az
adatok nyilvántartása a központi bankfiókban történik, és arról csak illetékköteles lekérdezés
esetén szerezhet információt a helyi kirendeltség, vagy abban az esetben, amikor már a
felszólítások szakaszában tart az ügy.
Így a bankszakemberek szerint a leginkább szükséges az lenne, hogy az ügyfelek, akik
tudják, hogy nehéz helyzetbe kerültek vagy kerülhetnek, azok maguk keressék fel bankjukat
még a felszólítások elıtt, hogy az ott dolgozó munkatársak segíthessenek a probléma
kezelésében, vagy még bankon belül, vagy a szociálpolitikai osztály segítségével.
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