
  

Önkormányzati segítség az állástalanoknak 

Kamatmentes kölcsönnel próbálja segíteni több önkormányzat az állásukat 
vesztett, nehéz helyzetbe került embereket. Szentesen például a város saját 
pénzébıl egy évre ad 100 ezer forintot kamatmentesen. 

A legfrissebb adatok szerint Magyarcsanádon 27–28 
százalék a regisztrált munkanélküliek aránya. A 
megyében évek óta itt a legmagasabb ez a szám. Az 
1500 lelkes település önkormányzatánál is gyakran 
elıfordul, hogy valaki azzal kopogtat be, nem tudja 
kifizetni közüzemi díjait, mindjárt kikapcsolják a 
villanyt vagy a gázt. – Megtörtént, hogy a helyi 
takarékszövetkezettel vettük föl a kapcsolatot, és a 
pénzintézet adott kölcsönt a nehéz helyzetbe jutott 
famíliának – árulta el Farkas Jánosné polgármester.  
 
Ez azért jó megoldás a szükségben, mert a szolgáltatást 
visszakapcsoltatni sokkal többe kerül, mint kifizetni a tartozást. A polgármester azt 
mondja, a legalacsonyabb díjhátralék, amivel ide bekopogtattak, 25 ezer forint volt, 
a legmagasabb pedig 80 ezer. Ám a takarékszövetkezeti hitelt is vissza kell fizetni. A 
csanádi önkormányzat ezért is sokat remél az Út a munkához programtól, amelyben 
áprilistól négy hónapon át 40, majd ismét 40 embert foglalkoztatnak, minimálbérért. 
 
A csongrádi önkormányzat 10–15 ezer forinttal tud segíteni annak, aki nem tudja 
fizetni a közüzemi díjakat, és egyébként megfelel a feltételeknek. De ezt a pénzt, ha 
szükséges, 2–3 hónapig is adják, és olykor eleve a szolgáltatónak küldik tovább – 
halljuk Bedı Tamás polgármestertıl. Az önkormányzat most készít egy tervezetet, 
amely összefoglalja a támogatási formákat – az államin kívül jó néhány 
önkormányzatit is. 
 
A szentesi önkormányzat törvényben nem szereplı, kamatmentes szociális kölcsönt 
ad, ez maximum 100 ezer forint lehet, és egy év alatt kell visszafizetni, de a 
futamidıt a szociális bizottság indokolt esetben meghosszabbíthatja. 
 
Kedvezıbb feltételek 
 
Az önkormányzatok szándéka világos: olyan családok is kerülnek nehéz anyagi 
helyzetbe, amelyeken a lakásfenntartási vagy az eddigi adósságkezelési támogatás 
nem segít. Ha felveszik a különbözı cégek által kínált gyorshitel valamelyikét, még 
nehezebb helyzetbe kerülhetnek, mire visszafizetik a felvett pénz többszörösét. De 
ha az önkormányzat is ad kölcsön, azok is jelentkeznek, akik eddig azért nem mentek 
a hivatalhoz, mert szégyellnének az önkormányzat kenyerén élni.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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