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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítványt, ami a Vállalkozói Irodát működteti 
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 2012. évben 8 000 000 Ft volt. 2012 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 2012-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. 2012-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 2012-ben elvégzett programjainak 
részletes ismertetése: 

Pénzügyi Programok  

2012. 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. 2012-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 továbbra is nagyban függ a potenciális igénylőinek gazdasági lehetőségeitől és a 
hitelpiac állapotától. A válság következtében meredeken lefelé indult ez a fajta hitelkihelyezés is. A 
térségben működő vállalkozások nem ehhez a hitelfajtához nyúlnak, mivel a piacon sokkal 
rugalmasabb lehetőségekhez jutnak például a Széchenyi kártya segítségével, mely igen népszerű lett 
s fokozatosan leváltotta az általunk biztosított mikrohitelt. A pénzügyi tevékenységünk, mely a 
bevételünk fő forrását is adta, ezzel kereslet- és okafogyottá vált. 

 

 



 

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 2012. december 1.-én. Itt megbeszélhették az illetékesekkel a 
felmerülő problémákat, a készülő beruházásokat, amelyekben reményeink szerint helyi vállalkozók is 
részt vesznek. A fórumon a Jegyző tájékoztatást adott a Hivatal és a Járás szétválasztásról és az 
munkarend átszervezésről. A Vállalkozói Fórum kevésbé volt sikeres a jelenlévők kis száma miatt, 
ám célunk ezeket a találkozókat továbbra is megrendezni. 

Összefoglalva: 
 
A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2012. évben pénzügyi szempontból nem 
volt veszteséges. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás fedezte a kiadásokat.  
A 2012.-ben kapott támogatás 8 000 000,- Ft volt, melynek felhasználására az alábbiak szerint került 
sor: 
 
Bér és járulékai:                5 270 140,- Ft 

Kiadvány szerkesztés és terjesztés:         533 322,- Ft 

Nyomda költség:                            2 242 464,- Ft 

Összesen:                  8 045 926- Ft 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közalapítvány 2012. évről szóló beszámolóját fogadja 
el. 

 

 

Balassagyarmat 2013. május 17. 
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dr. Ádám György Ferenc 
Kuratórium elnöke 

 


