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Tisztelt K6pvisel6 Testtilet!

A Balassagyarmat 6s T6rs6ge Fejleszt6s6 erLKozalapitvfLn\4., mely a V6llalkozoi Irod6t mrikodteti a

Balassagyarmat V6ros Onkorm6nyzata1996. szeptember'21-En alapitotta 100 000 Ft vagyonnal.

A Kozalap itv1ny fenntart6s6hoz Balassagyarmat V6ros Crnkorm6nyzata 6vek 6ta folyamatosan nyrijt

kotts6gvei6si t6mogat6st, ami 2014 6vben 8.000.000 Ft. volt. 2014 januarjifiol a Kozalapitvhny a

felelos kiadoja a G-yarmati Hirek c. v6rosi irjs6gnak, ezrirt emelkedett meg a tftmogatits osszege. A

t6mogat6s az ulsag kiad6sait rdszben fedezi, a hi6nyz6 osszeget - p61d6ul a ktilsos munkat6rsak

honor6riumait - azrijs6g hirdetdsei ut6n befoly6 bevdteltrol finanszirozzuk. A Gyarmati Hirek 20II'
benazonkorm6nyzittikarckoss6gi programj6nak megfelleloen tobb mint 1 millio Forinttal kevesebb

osszegbol gazd6lkodott, mint a megelozo 6vben.

A Gyarmati Hirek az elozo dvekhez hasonl6an ezifttal is eljut valamennyi balassagyarmati

hfilart1sba, a lap 6g00 p6ld6nyban jelenik meg. A terjesztoi hilSzat minden eddiginel jobban

mrikodik: havonta I-2-3 pana., uun mindossze, melyet 24 6r6nbeltil kivizsg6lnak ds megoldanak' A

tavalyi 6v elej6tol azt is megoldotta a szerkeszt6s6g - iga:.zodvanapjaink elv6r6saihoz -,hogy minden

lapszttm a nyomtatott pEtdanyot megielen6se elotti napon felkeriil az internetre digit6lis

form6tumban is. Nagy sikere van a mai napig, az orszdg,legktildnbdzobb reszein, de m6g kiilfoldon

is olvass6k a gyariiatrak. Az irjs6g megmaradt a 3 6ve megkezdett irton: lok6lpatriota v6:rosi

irjs6gk6nt mukodik. Kiv6l6 kapcsolatot apol az iskol6kka.l, 6vod6kkal, frtezmenyekkel, rendorseggel,

s ennek koszonhetoen a leheio legtobb kozdrdekri infc,rm6ci6t tudja kdzolni az t\sag. A 2014-es

6vben lapsz6monk6nt 6-8 unyuggil tobb jelent meg, rnint az elozo 6vben, vagyis m6g tobb hirt

juttatunk el a lakoss6ghoz. A Gyarmati girek villtozatlanrrl n6pszeru es hiteles balassagyarmati sajto'

A Balassagyarmat 6s T6rs6ge Fejleszt6s6 6rtKdzzlapitvfny 2014-ben ehilgzett programjainak

r6szletes ismertetese:

Pdnziig.vi Programok

20r4.6vben a mikrohitel program le6llt. A mikrov6llalkoz6sok frnanszirozfsilra a Mikrohitelez6sndl

sokkaltra jobb lehet6s6get alottak, ezert e m6d okafo gyottd v6llt. A N6gr6d Megyei Region6lis

Y allalkozisfej le sztdsi Aiapitvannyal kdtott ilyen t6m6j ri me g6llapod6s me gszunt'

Tanfcsad6 6s informfci6s Program

Folyamatosan kapcsolatot tartunk az Onkorm6nyzat. vezetot 6s a t6rs6g vtilalkoz6i k6zott'

V6llalkoz6i Forumot szervezttink 20t4. m6rcius 18-6n a v6ros v6llalkozoittdjekoztattuk a tervekrol,

majd okt6ber 12.-6n. Itt megbesz6lhett6k az illet6kesekkel a felmeriilo probl6mtrkat, a k6sziilo

beruh6z6sokat, amelyekben rlm6nyeink szerint helyi v6llalkozok is r6szt vesznek' A f6rumon a

v6ro si panelhlzak fiit6 skorszerusit6 s e vo lt napirenden'

Osszefoglalva:

A Balassagyarmat 6s T6rs6ge Fejlesztds6 ertKozalapitv6ny 2014.6vben p6nziigyi szempontb6l nem

volt vesztes6ges. Rz Ont<orminyzat6ltal nyrijtotttitmogatfts fedezte a kiad6sokat.
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Onkormany zatt6 kapott t6mo gatas

Kiad6sok

Gvarmati Hirek kdlts6eei

6.590.000 Ft

Nyomda

Terj eszt6s, szerkeszt6s

B6r

J6rul6k

Banki krilts6g

dsszes kiad6s

Baksz6mlan l6v6 dsszeg

risszesen:

Balassaryarmat, 2015 rflprilis 12.

2.516.913 Ft

839.228Ft

1.528.524Ft

1.336.000 Ft

83.992Ft

6.300.657 Ft

289.343 Ft

6.590.000 Ft

Dr.


