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Tisztelt Képviselő Testület! 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítványt, mely a Vállalkozói Irodát működteti a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 1996. szeptember 21-én alapította 100 000 Ft vagyonnal.   

A Közalapítvány fenntartásához Balassagyarmat Város Önkormányzata évek óta folyamatosan nyújt 
költségvetési támogatást, ami 2011 évben 7 396 000 Ft volt. 2011 januárjától a Közalapítvány a 
felelős kiadója a Gyarmati Hírek c. városi újságnak, ezért emelkedett meg a támogatás összege. A 
támogatás az újság kiadásait részben fedezi, a hiányzó összeget – például a külsős munkatársak 
honoráriumait - az újság hirdetései után befolyó bevételből finanszírozzuk. A Gyarmati Hírek 2011-
ben az önkormányzat takarékossági programjának megfelelően több mint 1 millió Forinttal kevesebb 
összegből gazdálkodott, mint a megelőző évben. Az újság olyan eredményesen működött a 
csökkentett költségvetéssel is, hogy 2011-ben két alkalommal is 4-4 oldalas közérdekű melléklettel 
bővítette a lapot – ezek pluszköltségeit is a hirdetéseiből gazdálkodta ki.  

A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal többéves együttműködési 
szerződése volt a szervezetnek, ennek megfelelően az alapítvány programjait közvetítettük a térség 
vállalkozóinak. 2011-ben a támogatás iránt megnőtt az érdeklődés. Több vállalkozó is kért 
tájékoztatást, érdeklődtek a Mikrohitel iránt. Új hitel konstrukció is megjelent, az Új Széchenyi 
kombinált mikrohitel, mely tartalmaz vissza nem térítendő támogatást is, a hitel mellett. 

A Vállalkozói Iroda elvégzi a Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott és elfogadott 
célkitűzéseket, közvetíti a NMRVA programjait és az alapító okiratban megfogalmazott 
területfejlesztési, gazdaságfejlesztési forrásokkal kapcsolatos lehetőségek felkutatását és 
továbbadását biztosítja a térség vállalkozóinak és őstermelőinek. 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2011-ben elvégzett programjainak 
részletes ismertetése: 

Pénzügyi Programok  

2011. évben a mikrohitel program a néhány évvel korábbi időszakhoz viszonyítva nem volt annyira 
sikeres, de már fellendülőben van. Több vállalkozó érdeklődött a mikrohitel iránt, és kombinált 
mikrohitel iránt. 2011-ben egy kombinált mikrohitel került kiközvetítésre, mely után 22 710 Ft 
közvetítői jutalékot utalt át a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

A Mikrohitel kamata most, fix 4,9 % ami jobb, mint a kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek 
kamatai. A feltétel rendszer is rugalmasabb lett, az ügyintézés is gördülékenyebb. Az Új Széchenyi 
kombinált mikrohitel kamata, fix 7,45 %.  

E hitel folyósítása nagyban függ a potenciális igénylőinek gazdasági lehetőségeitől és a hitelpiac 
állapotától. Az utóbbi években a válság következtében hanyatlásnak indult hitelezés e 
tevékenységünkben is éreztette negatív hatását. E témában több hirdetést is megjelenítettünk, amely 
során a vállalkozók felkeresték az irodát. A hitelprogram nyújtotta támogatás feltételei azonban nem 
voltak megfelelőek a számukra. Ez összefügg azzal a Nógrádot fokozottan sújtó helyzettel, melyben 
a vállalkozásoknak a válság következményeként nem maradt forrásuk még támogatások önerejére 
sem, így nehézséget okoz bármely támogatás megszerzése. A helyi gazdasági fellendítése, a 
munkanélküliség csökkentése pedig ennek feltétele. 

Tanácsadó és információs program 

A Mikrohitelen kívül az Iroda összegyűjti mindazokat az információkat, amelyekhez a vállalkozók 
nehezen vagy egyáltalán nem juthatnak hozzá. 2008. év novemberére elkészítettünk egy internetes 



weboldalt, melyen a balassagyarmati vállalkozók szerepelnek. Ezt az oldalt folyamatosan frissítjük és 
karbantartjuk, hogy mindig naprakész információkat kapjanak az érdeklődő vállalkozók. 

Folyamatosan kapcsolatot tartunk az Önkormányzat vezetői és a térség vállalkozói között. 
Vállalkozói Fórumot szerveztünk 2011. december 1.-én. Itt megbeszélhették az illetékesekkel a 
felmerülő problémákat, a készülő beruházásokat, amelyekben reményeink szerint helyi vállalkozók is 
részt vesznek. A Vállalkozói Fórum sikeres volt. Sok helyi üzletember és kisiparos is részt vett. 
Szeretnénk ezeket a találkozókat továbbra is megrendezni. 

Az Iroda fontosnak tartja, hogy teret adjon a helyi gazdasági szereplők és az önkormányzat 
kommunikációjának. A megyében, s helyben is megrendezett Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
tartott tájékoztatókon arról értesültünk, hogy az Észak Magyarországi Régió pályázataiból Nógrád 
Megye csupán 10% részesedést ért el. Sőt, a megye pályázatainak jelentős részét budapesti cégek 
nyerték, mozgatható gépek, berendezések beszerzésére. A megye hátrányos helyzetű térségeiből ily 
módon elvitt tőke itt egy munkahelyet sem teremtett az elmúlt időszakban. 

Fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekből a város vállalkozói ezek után fokozottabb részt kapjanak, 
növelni kell a lobbi tevékenységet. Mint elhangzott, az összefogások, konzorciumok, vállalkozói 
együttműködések az ország más területein sokkal nagyobb számban vannak jelen, s igénybe tudják 
venni az együttműködésre elkülönített jelentős forrásokat. A helyi pozitív példák előremutató példák 
lehetnek. Az összefogások serkentése, segítése is a Vállalkozói iroda szerepe lehet a jövőben.  

Az iroda egyéb tevékenységei 

Az említett tevékenységek mellett irodánk szívügyének tekinti a területi gazdasági fejlődés 
megindítását, és célul tűzte ki a térségfejlesztés alapvető feladatainak helyi szinten történő 
megvalósítását.  

2011-ben a szervezet tevékenységét reklámoztuk a havonta megjelenő Gyarmati Hírekben. Bízunk 
benne, hogy ez a hírverés is fellendíti a Közalapítvány által működtetett Vállalkozói Iroda forgalmát.  

Összefoglalva: 
 
A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2011. évben pénzügyi szempontból nem 
volt veszteséges. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás fedezte a kiadásokat.  
 
A 2011.-ben kapott támogatás 7 396 000,- Ft volt, melynek felhasználására az alábbiak szerint került 
sor: 
 
Bér és járulékai:                        4 720 503,- Ft 

Kiadvány szerkesztés és terjesztés:                 702 792,- Ft 

Nyomda költség:                                   2 364 768,- Ft 

Összesen:                          7 447 223- Ft 

 

Balassagyarmat 2012. május 14. 

___________________________________   ____________________________________  

        Dr.Ádám György Ferenc                                                                           Jagyutt Péter 
              Kuratórium elnök                                                                   Ellenőrző Bizottság elnöke 
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" Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért " 

Közalapítvány 

Balassagyarmat. Rákóczi fejedelem út 12. 
_______________________________________________________________ 
 

A Közalapítvány alapadatai 

 

1. Megnevezése:  Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 
 

2. Képviselő neve:  Ádám György 
 

3. Székhelye:   2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 18. 
 

4. Levelezési címe:  2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. 
 

5. Adószáma:  18632460-1-12 
 

6. Közhasznúsági fokozata:  Közhasznú szervezet 
 

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 23/1996/2      1996. szeptember 24. 
 

8. Nyilvántartási száma:        20/1996. 
 

9. Közhasznúsági végzés száma, kelte:       Pk. 23/1996/11.   2001. június 19. 
 

10. Bankszámla száma:         10103719-49646833-00000007 
 

11. Számlavezető Pénzintézet:        Budapest Bank Nyrt. Balassagyarmat 
 

12. A Közalapítvány tevékenysége: A várost és térségét érintő tanulmányok készítése, készítésének 
támogatása pályázatok útján, továbbá oktatási, kulturális, sport, közművelődési és művészeti 
tevékenységek támogatása, valamint rendezvények szervezése. 

 

13. A Közalapítvány céljának rövid ismertetése: Balassagyarmat és térségét érintő területfejlesztési 
törekvések összehangolása, ezzel összefüggő feladatok kidolgozásának és megvalósításának 
segítése, különös tekintettel a társadalom és közösségfejlesztési, az infrastruktúra és 
környezetfejlesztési, illetve gazdaságfejlesztési célkitűzésekre. 

 
 



"Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány                                                     18632460-1-12 

I. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJANAK MÉRLEGE 2011. ÉV 

Sor 
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév        
eFt 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)           46                      -                             

2. I.    IMMATERIÁLIS JAVAK             7                               

3. II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK           39                             

4. III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5.         

6. Forgóeszközök (7-10. sorok)              8                      -                          403     

7. I.   KÉSZLETEK       

8. II.   KÖVETELÉSEK                        100 

9. III.   ÉRTÉKPAPÍROK       

10. IV.    PÉNZESZKÖZÖK               8                          303     

11. C. Aktív időbeli elhatárolások       

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)             54                      -                        403     

13. D. Saját tőke (14.-19. sorok)             34                      -                      - 115     

14. I.    INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE           100                        100     

15. II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY           228                      -   66     

16. III.    LEKÖTÖTT TARTALÉK       

17. IV   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

18. 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)                                 -       

19. 
VI.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL          -294                 - 149 

20. E. Céltartalékok       

21. F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)           20                      -                       518     

22. I.   HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK               

23. II.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

24. III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK           20                        518     

25. G. Passzív időbeli elhatárolások       

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN   (13.-20.+21.+25. sor)            54                       -                        403     



"Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány                                                           18632460-1-12 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV 
Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév    eFt 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)              2 079                              -                        8 076    

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás              2 012                              -                        7 396    

3. a) alapítótól              2 012                        7 396    

4. b) központi költségvetéstől       

5. c) helyi önkormányzattól       

6. d) társadalombiztosítótól       

7. e) egyéb, ebből 1% :…………………..                                 

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás       

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 57    680  

10. 4. Tagdíjból származó bevétel       

11. 5. Egyéb bevétel                   10                                 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele       

13. C. Összes bevétel (A.+B.)              2 079                              -                        8 076    

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)              2 373                              -                        8 225    

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások                 110                           3 365    

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások              2 211                        4 814    

17. 3. Értékcsökkenési leírás                   52                          46    

18. 4. Egyéb ráfordítások       

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

20. 6. Rendkívüli ráfordítások       

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)                     -                                -                             -      

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások       

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások       

24. 3. Értékcsökkenési leírás       

25. 4. Egyéb ráfordítások       

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

27. 6. Rendkívüli ráfordítások       

 

 



"Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány                                            18632460- 1-12 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. ÉV 

 

   e Ft 

Sor 
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.)         2 373                       -               8 225     

29. G. Adózás előtti vállalkozási eredménye (B.-E.)                 -                        -                       -      

30. H. Adófizetési kötelezettség       

31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H.)                -                         -                       -      

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)         -  294                    -                -  149      

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások          4 814     

34. 1. Bérköltség          3 723     

35. ebből:  - megbízási dijak             216     

36. -tiszteletdíjak   

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések               72     

38. 3. Bérjárulékok          1 019     

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások   

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás   

41. D. Továbbutalt támogatás   

     

A Közalapítvány közhasznúsági jelentése megtekinthető Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályán 

     

 Balassagyarmat, 2012. május 14.    

      

       Ádám György  

    kuratórium elnöke  

 



 

II. Költségvetési támogatás felhasználása: 

     2011. év 

           eFt 

Támogatást nyújtó Támogatás    Felhasználás   Felhasználás összege         Elszámolás 

   Megnevezése       időpontja összege       célja        előző év tárgyév tárgyév után          határideje 

 

Bgyarmat Város 

Önkormányzata         2011.év    7 396      működésre       7 396          2012. 01. hó 

 

Összesen:   7 396                    7 396                                           

 

 

 

III. Kimutatás vagyon felhasználásáról: 

       2011. év 

 

Megnevezés   Előző év  Tárgyév   Változás  
                e Ft   e Ft             e Ft                 % 

 

Nyitó egyenleg                 250          8                       - 242           - 96,8 

Bevételek:   2 079   8 076                       5 997            288,5 

SZJA 1% bevétel:             

Kiadások:   2 321   8 179                       5 858            252,4 

Kötelezettség, vált.:                          0      498                          498            100,0 

Követelések:                                                                     -  100                                     -  100                   100,0 

Záró egyenleg:                     8      303                          295         3 687,5 

 

Az értékcsökkenési leírás összegét (előző évben: 56 eFt, tárgyévben: 46 eFt) a kiadás nem tartalmazza, ezzel 
tér el az eredménykimutatás 14. sorában szereplő összegtől. 

 



 

 

Megnevezés      Előző év Tárgyév                  Változás  
                     e Ft    e Ft        e Ft              % 

Tőkeváltozás összege:       228     -66  - 294         - 129,0 

Tárgyévi eredmény változás:                  228     -66  - 294         - 129,0 

Tárgyévi eredmény csökkenésre ható tényezők: romló gazdasági helyzet 

-Értékcsökkenés: 

-Értékvesztés: 

-Rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás: 

-Rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás: 

-Közhasznú tevékenység tárgyévi veszt./nyer.                0                          149                     149          100,0 

-Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége                 nincs vállalkozás 

 

 

IV. Kimutatás cél szerinti juttatásokról 

      2011. év 

 

A közalapítvány a támogatásokat a működésre kapja, és a működés során végzi az alapító okirata szerinti 
térségi tanácsadási és fejlesztési feladatokat. Pénzadományokat a támogatásokból nem teljesít. 

 

Juttatás megnevezése     Előző évi    Tárgyévi        Változás  Megjegyzés 

        összeg Ft    összeg Ft        Ft  % 

Közhasznú tev.keretében nyújtott támogatás:         

-adóköteles pénzbeli tám.: 

-adóköt.nem pénzbeli tám.: 

-adómentes pénbeli tám.: 

-adómentes természetbeli t.:        

-egyéb támogatás:                          

Összes támogatás: 

 



V. Kimutatás a kapott támogatásokról 

     2011. év 

 

Sor-     Támogató megnevezése     támogatott            Támogatás összege                       Eltérés 

szám     cél                 Előző év (eFt)  Tárgyév (eFt)      eFt           % 

 

1.  Központi ktgv. szerv          

2.  Elkülönített állami pénzalap térségfejl        0                     0                                

3.  Helyi Önkorm. és szervei  térségfejl. 2 012  7 396             5 384      267,6 

4.  Kisebbs. tel..önk. és szervei         

5.  Települési önkorm. Társulása        

6.  Jogi szem. gazd. Társaság            

 

Összesen:      2 012  7 396         5 384    267,6 

 

 

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 

      2011. év 

A vezető tisztségviselők nem kapnak juttatást, társadalmi munkában látják el feladatukat. 

 

VII. beszámoló a közhasznú tevékenységről 

        2011. év 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítványt, mely a Vállalkozói Irodát működteti a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 1996. szeptember 21-én alapította 100 000 Ft vagyonnal.   

A Közalapítvány fenntartásához Balassagyarmat Város Önkormányzata évek óta folyamatosan nyújt 
költségvetési támogatást, ami 2011 évben 7 396 000 Ft volt. 2011 januárjától a Közalapítvány a 
felelős kiadója a Gyarmati Hírek c. városi újságnak, ezért emelkedett meg a támogatás összege. A 
támogatás az újság kiadásait részben fedezi, a hiányzó összeget – például a külsős munkatársak 
honoráriumait - az újság hirdetései után befolyó bevételből finanszírozzuk. A Gyarmati Hírek 2011-
ben az önkormányzat takarékossági programjának megfelelően több mint 1 millió Forinttal kevesebb 
összegből gazdálkodott, mint a megelőző évben. Az újság olyan eredményesen működött a 
csökkentett költségvetéssel is, hogy 2011-ben két alkalommal is 4-4 oldalas közérdekű melléklettel 
bővítette a lapot – ezek pluszköltségeit is a hirdetéseiből gazdálkodta ki.  



A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal többéves együttműködési 
szerződése volt a szervezetnek, ennek megfelelően az alapítvány programjait közvetítettük a térség 
vállalkozóinak. 2011-ben a támogatás iránt megnőtt az érdeklődés. Több vállalkozó is kért 
tájékoztatást, érdeklődtek a Mikrohitel iránt. Új hitel konstrukció is megjelent, az Új Széchenyi 
kombinált mikrohitel, mely tartalmaz vissza nem térítendő támogatást is, a hitel mellett. 

A Vállalkozói Iroda elvégzi a Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott és elfogadott 
célkitűzéseket, közvetíti a NMRVA programjait és az alapító okiratban megfogalmazott 
területfejlesztési, gazdaságfejlesztési forrásokkal kapcsolatos lehetőségek felkutatását és 
továbbadását biztosítja a térség vállalkozóinak és őstermelőinek. 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2011-ben elvégzett programjainak 
részletes ismertetése: 

Pénzügyi Programok  

2011. évben a mikrohitel program a néhány évvel korábbi időszakhoz viszonyítva nem volt annyira 
sikeres, de már fellendülőben van. Több vállalkozó érdeklődött a mikrohitel iránt, és kombinált 
mikrohitel iránt. 2011-ben egy kombinált mikrohitel került kiközvetítésre, mely után 22 710 Ft 
közvetítői jutalékot utalt át a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

A Mikrohitel kamata most, fix 4,9 % ami jobb, mint a kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek 
kamatai. A feltétel rendszer is rugalmasabb lett, az ügyintézés is gördülékenyebb. Az Új Széchenyi 
kombinált mikrohitel kamata, fix 7,45 %.  

E hitel folyósítása nagyban függ a potenciális igénylőinek gazdasági lehetőségeitől és a hitelpiac 
állapotától. Az utóbbi években a válság következtében hanyatlásnak indult hitelezés e 
tevékenységünkben is éreztette negatív hatását. E témában több hirdetést is megjelenítettünk, amely 
során a vállalkozók felkeresték az irodát. A hitelprogram nyújtotta támogatás feltételei azonban nem 
voltak megfelelőek a számukra. Ez összefügg azzal a Nógrádot fokozottan sújtó helyzettel, melyben 
a vállalkozásoknak a válság következményeként nem maradt forrásuk még támogatások önerejére 
sem, így nehézséget okoz bármely támogatás megszerzése. A helyi gazdasági fellendítése, a 
munkanélküliség csökkentése pedig ennek feltétele. 

Tanácsadó és információs program 

A Mikrohitelen kívül az Iroda összegyűjti mindazokat az információkat, amelyekhez a vállalkozók 
nehezen vagy egyáltalán nem juthatnak hozzá. 2008. év novemberére elkészítettünk egy internetes 
weboldalt, melyen a balassagyarmati vállalkozók szerepelnek. Ezt az oldalt folyamatosan frissítjük és 
karbantartjuk, hogy mindig naprakész információkat kapjanak az érdeklődő vállalkozók. 

Folyamatosan kapcsolatot tartunk az Önkormányzat vezetői és a térség vállalkozói között. 
Vállalkozói Fórumot szerveztünk 2011. december 1.-én. Itt megbeszélhették az illetékesekkel a 
felmerülő problémákat, a készülő beruházásokat, amelyekben reményeink szerint helyi vállalkozók is 
részt vesznek. A Vállalkozói Fórum sikeres volt. Sok helyi üzletember és kisiparos is részt vett. 
Szeretnénk ezeket a találkozókat továbbra is megrendezni. 

Az Iroda fontosnak tartja, hogy teret adjon a helyi gazdasági szereplők és az önkormányzat 
kommunikációjának. A megyében, s helyben is megrendezett Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
tartott tájékoztatókon arról értesültünk, hogy az Észak Magyarországi Régió pályázataiból Nógrád 
Megye csupán 10% részesedést ért el. Sőt, a megye pályázatainak jelentős részét budapesti cégek 
nyerték, mozgatható gépek, berendezések beszerzésére. A megye hátrányos helyzetű térségeiből ily 
módon elvitt tőke itt egy munkahelyet sem teremtett az elmúlt időszakban. 



Fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekből a város vállalkozói ezek után fokozottabb részt kapjanak, 
növelni kell a lobbi tevékenységet. Mint elhangzott, az összefogások, konzorciumok, vállalkozói 
együttműködések az ország más területein sokkal nagyobb számban vannak jelen, s igénybe tudják 
venni az együttműködésre elkülönített jelentős forrásokat. A helyi pozitív példák előremutató példák 
lehetnek. Az összefogások serkentése, segítése is a Vállalkozói iroda szerepe lehet a jövőben.  

Az iroda egyéb tevékenységei 

Az említett tevékenységek mellett irodánk szívügyének tekinti a területi gazdasági fejlődés 
megindítását, és célul tűzte ki a térségfejlesztés alapvető feladatainak helyi szinten történő 
megvalósítását.  

2011-ben a szervezet tevékenységét reklámoztuk a havonta megjelenő Gyarmati Hírekben. Bízunk 
benne, hogy ez a hírverés is fellendíti a Közalapítvány által működtetett Vállalkozói Iroda forgalmát.  

 

 

Balassagyarmat 2012. május 14. 
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