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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. 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 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 2013-ban elvégzett programjainak 

részletes ismertetése: 

Tanácsadó és információs program 

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 2013. októberében. Itt megbeszélhették az illetékesekkel a 
felmerülő problémákat, elsősorban a fűtési rendszer átszervezési lehetőségeiről a Hivatal és a 
szolgáltatók jelenlétében. A fórumon hasznos párbeszéd alakult ki a problémák megoldása 
érdekében. 

A Gyarmati Hírek 2011-től működik az Alapítvány kiadásában. Mint az köztudott, az újság a város 
havilapjaként jelenik meg minden hónap végén – 6800 példányban, vagyis eljuttatva minden 
balassagyarmati háztartásba, ezzel eleget téve az Önkormányzat lakossággal szembeni, törvényben 
meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.  

Mindenki előtt ismert a lap: az Önkormányzat tájékoztatói, hirdetményei, felhívásai, pályázatai 
mellett a város életéről közöl cikkeket (interjúkat, tudósításokat, beszámolókat stb).  

A 2013-as esztendőben több változás történt a Gyarmati Hírek életében. 

Az egyik technikai jellegű: a szerkesztőség a Polgármesteri Hivatal B-épületében található irodájából 
– a Járási Hivatalok létrejötte miatt – elköltözött a Városháza főépületének tetőterébe (amit azóta 
felújított az Önkormányzat). 

A másik változás: az Alapítvány két munkatársából az egyik távozott, így már csak egy főállású 
alkalmazottja van az Alapítványnak (a lap főszerkesztője).  

Régi terv volt a lap terjedelmének minimális – 4 oldalas – bővítése, ám mivel ennek jelentősebb (évi 
közel 1 millió forintos) költségvonzata lenne, takarékossági okok miatt erről lemondtuk.  



Ezért a lap beltartalmi értékét három jelentős szerkezeti-tartalmi változással növelte-fejlesztette a 
szerkesztőség. 

1. Teljes körűvé tette kapcsolatrendszerét a helyi iskolákkal és óvodákkal, akik életének történéseiről 
rendszeresen beszámol a lap. 

2. A városi kulturális eseményeinek és egyéb programjainak beharangozói szintén szinte teljes 
egészében helyet kapnak, hogy azok közül kedvükre válogathasson a lakosság. 

3. Strukturális változás is történt: még több információt közöl a lap, még informatívabb lett. Amíg pl. 
2012-ben átlagban 24-26 darab infó (cikk) jelent meg egy-egy lapszámban, addig 2013-ban már 36-
38 ez a szám. 

 

A pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza.  

 

Balassagyarmat 2013. február 21. 
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