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Tisztelt Képviselő Testület! 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítványt, mely 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 2016 évben 7.690.000 Ft volt, ami 
meghaladta az előző évi támogatás összegét. 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 2016-ban elvégzett 
programjainak részletes ismertetése: 

Pénzügyi és Információs Programok  

Az alapítást követő évekre – évtizedekre – jellemző pénzügyi tevékenység mára teljesen 
leállt. A korábbi sikeres vállalkozási hitelezést a bankrendszer idővel 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. 

Gyarmati Hírek 2016 

 

Működése 13. évfolyamát kezdte 2016. év januárjában a város közéleti havilapja.  

A lap működésében különösebb változás nem történt. Továbbra is lokálpatrióta helyi 
lapként működött, szándékosan kerülve a bulvárt és szenzációhajhászást. A meglévő kiváló 
kapcsolat tovább mélyült az óvodákkal, iskolákkal, civil szervezetekkel, gyakran fordultak 
hozzánk publicitási kéréseikkel – akár pályázatok kapcsán sajtómegjelenéssel -, és mindig 
segítettünk.  

A közösségi média felé való, 2015. év végén kezdett nyitást folytattuk. Ugyan változatlanul 
nem értékeljük túl a facebook jelentőségét, ám élünk a népszerűsége által kínált 
lehetőségekkel. Naponta frissítjük oldalunkat és jól kiegészíti a nyomtatott Gyarmati 
Híreket: rendszeresen teszünk közzé városi eseményekről képes beszámolókat, 
tudósításokat, amelyek egyébként nagy népszerűségnek örvendenek. Nem mellékesen az 
Önkormányzat hirdetményeit azonnal, frissen közzétehetjük a facebook-oldalunkon. 

A Gyarmati Hírek folytatta a lokálpatrióta újságírást 2016-ban is. 

 
 
Pénzügyi helyzet 
 
A Közalapítvány pénzügyi helyzete stabil, ezt támasztja alá, hogy az előző évi negatív (-17 
eFt) eredményhez képest 79 eFt pozitívumot mutat az eredmény levezetés. A tárgyévben a 
bevételek is, a kiadások meghaladták az előző évi szintet, de a bevételek emelkedtek 



nagyobb mértékben. Ennek eredményeként 55 eFt-tal magasabb a bankszámlaegyenleg 
2016. év végén, mint 2015. évben volt. 

A beszámolóhoz csatolt Mérleg és Eredménykimutatás tartalmazza az előző, valamint a 
tárgyévi pénzügyi információkat  

A beszámoló közzétételi kötelezettségének az Közalapítvány az Országos Bírósági 
Hivatalnak a PK. 242. jelű nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tesz 
eleget. 

 

 

Összefoglalva: 
 

A Közalapítvány működése az önkormányzati támogatásból, valamint az újságban feladott 
lakossági és vállalkozói hirdetések bevételeiből biztosított. Feladatait az alapító szándéka 
szerint végzi, kötelezettségeinek eleget tesz. 
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