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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, ami 2017 évben 7 690 000 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 2017-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. 

2017-ben is szerveztünk Vállalkozói Fórumot a városházán, december 5-én. Ekkor a 
városban és környékén működő termelő egységek képviselőit hívtuk meg. A 
beszélgetésben számos téma merült fel és ígéretet tettünk a folytatásban, mely ez évben 
az influenza járvány miatt a sok lemondás következtében későbbre tolódott, de nem 
felejtődött. 

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 2017 

A Gyarmati Hírek továbbra is marad a régi úton: lokálpatrióta újságként számol be 
Balassagyarmat életének legfontosabb momentumairól. 

Jottányit sem engedtünk abból az elhatározásból és gyakorlatból, hogy távol tartjuk 
magunkat bármiféle szélsőségtől és a bulvártól.  

A 2017-es esztendő legfontosabb változását az jelentette – az addigi, balassagyarmati 
nyomda bezárása miatt -, hogy 2017 tavaszától új nyomdában készül a lap. A főváros egyik 
legjobb üzemének köszönhetően kiváló minőségű, színes Gyarmati Híreket olvashatnak a 
polgárok. 

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 képekkel illusztrált tudósítások mindmáig a gyarmatiak nagy kedvencei.  



 

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

Továbbra is kiváló az évekkel ezelőtt kiépített kapcsolatunk az intézményekkel (óvodákkal, 
iskolákkal), rendszeresen beszámolunk működésükről. 

Az újság továbbra is valamennyi gyarmati háztartásba eljut – 6800 példány –, terjesztői 
hálózatunk kiválóan működik, a ritkán előforduló néhány problémás esetet 24 órán belül 
megoldják. 

A lap digitális verziójának köszönhetően az interneten is olvasható az újság, így a világ 
bármelyik részén hozzáférhető városunk havilapja. 

A Gyarmati Hírek továbbra is megmarad lokálpatrióta városi újságnak. 

 

Pénzügyi helyzet 

A közalapítvány pénzügyi helyzetének biztonságát Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának támogatása biztosítja a közalapítvány létrehozása óta. A támogatás 
összege 2017. évben 7 690 eFt volt.  

A Városi Újság nyújt lehetőséget a vállalkozók, egyéb szervezet, magánszemélyek 
számára, hogy reklámozzák működésüket, vagy egyéb információ juttassanak el a kiadvány 
segítségével. A hirdetésekből származó bevétele a szervezetünknek 1 126 eFt volt.  

A bevételek meghaladták a kiadásainkat, így az évet 549 eFt eredménnyel zártuk, 226 eFt 
kötelezettséggel terhelten (a NAV felé a decemberi személyi juttatások járulékai, aminek 
befizetési határideje 2018. 01.12.) 

A Városi Újság tapasztalatunk szerint egyre népszerűbb, amit a bevételek nagyságrendje 
tükröz. Ennek ellenére továbbra is az Önkormányzat támogatása teszi stabillá a 
közalapítvány működését. 

A részletesebb pénzügyi helyzetet a csatolt egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. 
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