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Tisztelt Képviselő -testület!

1957.június 23-án Körösladányban 110 fővel megalakult a Takarékszövetkezet, akik abban látták
és keresték jövőjüket, hogy a helyi lakosság pénzmegtakarításaival elősegítsék a szintén helyi
lakosság hitellel történő ellátását.
1979-ben az akkori Járási körzeti elvekhez igazodva öt takarékszövetkezet fúziója révén jött létre a
mai Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, mely a jogelőd Takarékszövetkezetek jó működésére
alapozva, tőkeegyesítés révén megerősödött és azóta dinamikus fejlődést mutat.
Bizonyítja ezt az a tény, hogy ma már 14 Kirendeltségen, Szeghalmi Központtal működik
Körösnagyharsánytól Gyulán, Békéscsabán, Ecsegfalván át egészen Bucsáig.
Ennek szerves része és egyik meghatározó egysége a Körösladányi Kirendeltség, melynek
üzletháza 2000-ben került átalakításra korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő banki egységgé.
Itt 5 fő főállású (ebből l fő 2012.06.01.óta nyugdíj mellett foglakoztatott dolgozó) végzi a lakosság
és a vállalkozások betét-, hitel-, és számlakezelését, látja el pénzügyi szolgáltatással az
ügyfeleket,valamint 1 fő nyugdíj mellett foglalkoztatott részmunkaidős takarítónő dolgozik.

Az alábbiakban próbálok tájékoztatást adni a Takarékszövetkezetben tevékenységi köréről:

A Kirendeltség kölcsönállománya 2013.12.31-én 188.002 Eft volt. Ez az állomány a 14
kirendeltség között a 6.helyen áll. A hitelek állománya és db.száma csökkenő tendenciát mutat.
A lakosság svájci frankban történt eladósodása miatt egyre nehezebb a hitel kihelyezés, amit még
nehezít a 2010 nyarán bevezetett Hitellimit számítás és a Pozitív adóslista bevezetése. Ezek az
intézkedések ugyanakkor védik az ügyfeleket a további adósságcsapdától is.
A kirendeltség nem kezel svájci frank alapú hitelt, annak köszönhetően, hogy lehetőséget adtunk az
ügyfeleknek arra, hogy kedvező árfolyamon plusz költségterhek nélkül Ft.alapú hitelre válthatták át
ezen hiteleiket, melynek kamata a jegybanki alapkamat függvénye, ami az utóbbi időben
folyamatosan csökken.
Megélénkülni látszik az előző évekhez képest a lakásvásárlási kölcsön iránti érdeklődés, melyet
10% alatti kamattal tudunk ajánlani az érdeklődőknek.
2013.december 31-én a kirendeltségen 112 db.vállalkozói bankszámlát kezeltünk, ami évek óta
lényegesen nem változott. Növekedés e területen nem várható mert nincsenek új vállalkozások a
városban.
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Február közepe óta - úgy, mint már évek óta - lehetősége van az őstermelőknek és a
mezőgazdasági vállalkozóknak Területalapú támogatás előfinanszírozási hitel igénybevételére,
melynek fedezete az ügyfél számlájára érkező területalapú támogatás. A hitel lejárata rugalmasan
alkalmazkodik a támogatás számlára érkezéséhez.
Új hitelfelvételi lehetőség indul hamarosan a Növekedési hitelprogram keretében, 2,5%-os
kamatozású hitel felvételére, melynek bonyolítására a takarékszövetkezetek is lehetőséget kaptak.
Erről hamarosan bővebb információink lesznek, amiről az ügyfeleket tájékoztatni fogjuk.

A kirendeltség 1.240.942 Eft betétállományt kezelt 2013.12.31-én. Ez az állomány a 3. legnagyobb
a kirendeltségek között.
A legnagyobb állomány a Folyamatos lekötésű fix kamatozású betéti forma, mely a legkedveltebb
az ügyfelek között, ami jelenleg 1 hónapra és 3 hónapra köthető. A kamata automatikusan
hozzáíródik a tőkéhez, ezért kényelmes az ügyfeleknek.
A kamat mértéke jegybanki alapkamat függő, ami miatt jelenleg alacsonyak a betéti kamatok.
Ennek ellenére nem csökken lényegesen a betétállományunk, ami azt bizonyítja, hogy a lakosság
bízik a Takarékszövetkezetben és remélhetőleg ez a jövőben is így marad.
A betéti formák között jelentős mértékű még a Gyámhatósági- és a Kegyeleti betétszámlák
kezelése.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás legnagyobb részét a lakossági bankszámla vezetés teszi ki.
2013.12.31-én 1.096 db.lakossági folyószámlát kezeltünk és látjuk el folyamatosan pénzügyi
szolgáltatással a lakosságot.
A lakossági bankszámlához, Bankkártya szolgátatás, NetBank szolgáltatás, SMS szolgáltatás is
kapcsolható.
ATM automatát is működtet a kirendeltség a városban, mely növeli a település színvonalát és a
lakosság pénzellátását a nap huszonnégy órájában.
Színtén a lakossági bankszámlához kapcsolódhat a Csoportos beszedési megbízás (Pl. gázszámla,
villanyszámla,TV, internet előfizetés rendezése) valamint a Tartós megbízás ( Pl.hitel törlesztés
idegen bankhoz). Ezek darabszáma a Körösladányi kirendeltségen a legmagasabb a Szeghalom és
Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei között.

Fentieken kívül valuta forgalmazással is foglalkozunk. A valuta vétel és eladás nem jelentős
tényező a kirendeltség gazdálkodásában. Ennek azért van jelentősége, mert így az ügyfelek a
településen rendezni tudják ez irányú ügyeiket.
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Biztosítási tevékenységet a SIGNAL
Biztosítónak végzünk. A fogyasztási hitelekhez
Kölcsönfedezeti élet-és rokkantsági biztosítást, a folyószámla hitelekhez életbiztosítást kötünk.
A biztosítás lehetőséget ad arra, hogy a kölcsönigénylő halála esetén a fennálló kölcsöntartozást a
biztosító megtéríti a takarékszövetkezetnek, az nem terheli az örökösöket.
Casco, Kötelező Felelősség biztosítás és Vagyonbiztosítás kötésére is van lehetőségünk, szintén a
SIGNAL Biztosítónál.
Tisztelt képviselő-testület!
Ennyiben kívántam röviden bemutatni a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Körösladányi
Kirendeltségének tevékenységét, bízva abban, hogy a jövőben hosszú távon lehetőségünk lesz a
Körösladányi lakosság banki ügyeinek intézésére immár lendületes, fiatal munkatársakkal
kiegészülve.

Körösladány, 2014. március 31.

Szabó Ferencné
kirendeltség vezető

