
" Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" 

Közalapítvány 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

 

 

 

 

" Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány 2015. 
évi működéséről 

 

         Készítette: Dr. Ádám György 

                  

 

 

 

 

Ádám György 

Kuratórim elnöke 

 

 

Balassagyarmat, 2015 április 20. 

 



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 2015 évben 7.000.000 Ft volt. 2012 
januárjától a Közalapítvány a felelős kiadója a Gyarmati Hírek c. városi újságnak. A 
támogatás az újság kiadásait fedezi.  

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2015-ben elvégzett 
programjainak részletes ismertetése: 

Pénzügyi és Információs Programok  

Az alapítást követő évekre – évtizedekre – jellemző pénzügyi tevékenység mára teljesen 
leállt. A korábbi mikrohitelezési szerepet a bankrendszer kiépülésével átvette és a 
vállalkozásokat kedvezőbb pénzügyi konstrukcióval látja el. A Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal többéves együttműködési szerződése volt a 
szervezetnek. Melyben pénzügyi és tanácsadó és információs aktivitást fejtettünk ki. 
Minthogy mára az irodavezetői státuszt az Önkormányzat megszüntette, ezzel megszűnt e 
tevékenységünk is. 

2015-ben is szerveztünk Vállalkozói Fórumot a városházán. Itt a vállalkozók 
megbeszélhették az illetékesekkel a felmerülő problémákat, tájékoztatást kaptak a készülő 
beruházásokról, amelyekben reményeink szerint helyi vállalkozók is részt vesznek. A 
vállalkozók által felmerült kérdések A Polgármester Úrral átbeszélte a megjelent közösség. 
A fórumot ebben az évben is a szokott érdeklődés – érdektelenség jellemezte. A jelenlévők 
kis száma ellenére célunk ezeket a találkozókat továbbra is megrendezni. 

Gyarmati Hírek 2015 

A tavalyi esztendőben a városi újság életében a legnagyobb változást a közösségi média 
felé való nyitás jelentette.  

Nem túlértékelve napjaink legkedveltebb média formájának jelentőségét, a szerkesztőség 
mégis úgy döntött, hogy csatlakozik ezen, világszerte közkedvelt fórumhoz: 2015 tavaszától 
a Gyarmati Hírek is a facebook-közösség tagja.  

A GYH a havonta megjelenő újság „napilapos” kistestvéreként tekint a facebook-oldalunk 
kínálta lehetőségekre. Ennek megfelelően napi többszöri frissítéssel tájékoztatja a város 
lakosságát a legfontosabb történésekről. 

A facebook-oldalunk jól kiegészíti a nyomtatott Gyarmati Híreket. Például kiváló lehetőség 
nyílik az események fotós beszámolójára: legyen az egy ünnepség vagy egy kulturális 
esemény, a néhány mondattal és 12-15 fotóval illusztrált tudósítások mindmáig a 
balassagyarmatiak legnagyobb kedvencei. Nem véletlen, hogy ezrek és ezrek veszik 
örömmel, hogy a GYH-munkatársai részt vesznek az eseményeken, melyek aztán már 
másnap felkerülnek a világhálóra.  



De a facebook-oldal kiváló lehetőséget nyújt a Városháza tájékoztatási kötelezettségének 
is: az önkormányzati felhívásokat, hirdetményeket villámgyorsan közzétesszük, így azok 
perceken belül eljutnak a lakossághoz. 

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy egyre gyümölcsözőbb a kapcsolatunk a város 
intézményeivel, iskoláival, óvodáival, klubjaival. A Gyarmati Hírek havilapja marad a 
régi úton: továbbra is lokálpatrióta újságként – távol tartva magát bármiféle 
szélsőségességtől és bulvártól – számol be Balassagyarmat életének legfontosabb 
momentumairól. 
 
Összefoglalva: 
 
A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2015. évben pénzügyi 
szempontból enyhén veszteséges volt. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 
túlnyomóan fedezte a kiadásokat.  
A 2015.-ben kapott támogatás 7.000.000,- Ft volt, melynek felhasználására az alábbiak 
szerint került sor: 
Bevételeink: 

Önkormányzati támogatás       7000000 Ft 

Egyéb bevétel (reklám):       804000 Ft 

Mindösszesen:      7804000 Ft 

_____________________________________________________ 

Kiadásaink:       

Anyagjellegű ráfordítások:      4886000 Ft 

Bér: Szilágyi Norbert, Herczegné (könyvelő) és járulékai:  

        2881000 Ft 

Értékcsökkenés:      54000 Ft  

összesen                    7821000Ft  

____________________________________________________  

Eredmény:          17000 Ft 
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