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Új hátralékkezelõ program indult

Újabb hátralékkezelõ programot indít az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május 21-én. A következõ
másfél évben a Hálózat a közösségért elnevezésû programban 150 millió forint áll rendelkezésre a rászoruló családok
támogatására.
A két szervezet 2009 óta negyedik alkalommal hirdeti meg a díjhátralék kiegyenlítését segítõ programját. A pályázati úton kiosztható
támogatási keret 150 millió forint, ennek felhasználásával mintegy 300 millió forintnyi hátraléktól szabadulhatnak meg a nehéz
helyzetbe került családok. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezúttal is sok ezer nehéz helyzetben lévõ fogyasztó juthat
segítséghez ily módon. .A program célja, hogy a villamosenergia-ellátás, mint a mindennapi élet alapvetõ szolgáltatása, a
nehézségekkel küzdõ személyek számára is elérhetõ legyen, és a fogyasztóként maguk is részt vállaljanak hátralékuk
kiegyenlítésében.
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áramszolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, és az elõre fizetõs mérõvel rendelkezõ hátralékos fogyasztók is támogatást
igényelhetnek. Utóbbiak között pályázhatnak a rendszeresen fizetõ szociálisan hátrányos helyzetû fogyasztók, és az elõre fizetõs
mérõt használó hátralékmentes fogyasztók is.
A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye, valamint Pest megye délkeleti része)
élõ fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályázóknak önrészt kell fizetniük, az elnyerhetõ támogatás az általuk befizetett díjhátralék
összegével azonos mértékû lehet. A legmagasabb elérhetõ támogatás 150 ezer forint. A fogyasztó az önrész megfizetéséhez egyedi
részletfizetési megállapodást köthet, legfeljebb 12 havi és minimum ötezer forintos törlesztõ részlet vállalásával. A hátralékmentes
fogyasztók egy évben háromszor kaphatnak különbözõ mértékû jóváírást, amennyiben számláikat határidõre befizetik.
Az újabb támogatási program sokaknak segíthet a kikapcsolás elkerülésében és a felhalmozódott hátralék megelõzésében, de a
végsõ cél a szemléletformálás és a tudatos energiafogyasztás erõsítése. Az EDF DÉMÁSZ a támogatási összeg biztosítása mellett
mindent megtesz azért, hogy a hátralékkezelõ programban résztvevõk felelõsséget vállaljanak a hátralék rendezésében, és tudatos
villamosenergia-fogyasztással késõbb támogatás nélkül is rendezni tudják az áramszámláikat. Ehhez a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat munkatársai életvezetési, energiatakarékossági tanácsokkal látják el a jelentkezõket.
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a www.halozat.maltai.hu weboldalon. Ehhez a lakhelyükhöz legközelebb esõ
családsegítõ szolgálatnál, vagy a kijelölt máltai pontokon kaphatnak segítséget a jelentkezõk. A pályázati ûrlapot a honlapon történt
regisztráció, és annak e-mailes megerõsítése után lehet kitölteni, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 1255 Pf.:1. címre
postai úton is el kell küldeni.
A nyertes pályázókat postai úton értesíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A programról bõvebb információ a www.halozat.maltai.hu
internetes oldalon található. A program elérhetõségei: telefon: 06-1-3914-757, e-mailcím: halozat@maltai.hu
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