
Bankokkal egyeztetett Szirbik Imre 

Szentes - A helyi bankfiókok vezetıivel tárgyalt Szirbik Imre, Szentes 
polgármestere. A találkozón megvitatták a gazdasági válság okozta lakossági 
hiteltörlesztési problémákat. A bajba jutott családokon a város is próbál segíteni. 

A szentesi bankok vezetıivel egyeztetett a 
közelmúltban Szirbik Imre polgármester. A találkozó 
legfıbb célja az volt, hogy a gazdasági válság miatt 
esetleg nehéz helyzetbe került családok hiteltörlesztési 
problémáit megvitassák. Ez a lakáscélú kölcsönök 
esetében a legégetıbb, meg kell akadályozni ugyanis, 
hogy a törlesztırészletek elmaradása miatt bárki fedél 
nélkül maradjon – hangzott el. A Kurca-parti város elsı 
embere itt elsısorban a gyerekek védelmét 
hangsúlyozta, hiszen ık nem tehetnek arról, ha szüleik 
nehéz anyagi helyzetbe kerülnek. A pénzügyi 
szakemberek elmondták, a bankoknak kidolgozott 
stratégiájuk van a válság hatásainak kezelésére, az ügyfelek megsegítésére, amely 
leggyakrabban a szerzıdések módosításával és a futamidı növelésével történik. Most 
azonban még nem jellemzı a tömeges fizetésképtelenség. 
 
Csányiné Bakró-Nagy Veronika, a város közigazgatási osztályának vezetıje úgy véli, 
hogy a pénzintézet, az önkormányzat és az ügyfél között létrejövı, háromoldalú 
megállapodás is megoldást jelenthetne. Ebben az esetben a város kezesként lenne 
jelen, egyfajta fedezetcsereként. Szirbik Imre hangsúlyozta: az önkormányzat nem 
akar ingatlantulajdonos lenni, csupán azt szeretné megelızni, hogy az ügyfél hitelt 
hitelre halmozva teljesen csıdbe menjen. Azt kérte a bankoktól, hogy szigorúbb 
feltételekkel becsüljék meg a hozzájuk fordulók fizetıképességét. 
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Az önkormányzat kétféleképpen tud segíteni a bajba került családokon. Azoknak, 
akik még tudják fizetni a számláikat, de már megvan a veszélye annak, hogy nem 
sokáig lesznek képesek erre, lakhatási támogatást folyósít a város. Ahol pedig már 
felhalmozódtak a kifizetetlen számlák, a szociális helyzet megvizsgálása után 
adósságkezeléssel próbálják megoldani a helyzetet. 
 
Az önkormányzat és a pénzintézetek hatékony együttmőködéséhez azonban 
szükséges, hogy az ügyfél idıben, még a felszólítások elıtt jelezze anyagi gondjait. 
Így a kialakult helyzet a bankon belül vagy a szociálpolitikai osztály segítségével 
orvosolható.  

Ha kell, akkor a szentesi önkormányzat segít a bajba jutott 
hiteleseken. Fotó: Tésik Attila
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