
   
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 23-án  
                   tartott  ü n n e p i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,  
                              Huszár Péter, Lobos István, Pulay László, Serfőző Bernadett, Siket Béla  
                              Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző 
                                              Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez. 
                                              Moór Mátyás településfej. és városüz. oszt. vez.  
                                              Dr. Szádóczki Zsolt hatósági oszt. vez. 
                                              Magyaros Tamás beruházási irodavezető  
                                              Kalcsó István vezető főtanácsos 
     
                                                
Az ünnepi ülés a Himnusz közös eléneklésével kezdődik, ezután Dénes Diána köszönti a 
megjelenteket és felkéri a város polgármesterét, hogy nyissa meg az ünnepi ülését és tartsa 
meg ünnepi beszédét. 
                      
Medvácz Lajos polgármester köszönti a meghívott vendégeket, résztvevőket és a Képviselő-
testület tagjait. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 9 fő ) és azt megnyitja, majd az ünnepi köszöntőjét 
mondja el (jkv. 1. sz. melléklete szerint). 
 
Ezt követően Fényes Balázs és Sinágel József bizottsági tagok leteszik az esküt a Képviselő-
testület előtt. 
 
Kanyó András és Réti Emőke, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes tagjai játszanak. 
 
Dénes Diána felkéri a polgármestert és az alpolgármestert, hogy adják át a Képviselő-testület 
által 2010. évben adományozott szakmai elismeréseket (jkv. 2. sz. melléklete szerint). 
 
A díjak átadása után 2010-ben a város tanulmányi- és sportteljesítményükért elismerő 
oklevélben részesülőket köszönti a polgármester. Gratulál a kitüntetetteknek és további sok 
sikert kíván munkájukhoz. Megköszöni tanáraik és edzőik fáradságos munkáját is. 



 
Ezután Kanyó András és Réti Emőke műsorszáma következik. 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az országos- és megyei kitüntetéseket, melyekhez 
gratulál és a kitüntetetteknek jelképes ajándékot ad át. 
 
A köszöntést követően Dénes Diána felkéri a polgármestert, hogy az ünnepi ülést zárja be és a 
jelenlévőket felkéri arra, hogy az ülés végén közösen énekeljék el a Szózatot. 
 
 
Medvácz Lajos polgármester az ünnepi ülést bezárja, majd a Szózat közös eléneklésére kerül 
sor. 
 
                                                                      
                                                                      K.m.f. 
 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr. Varga Andrea :/     
                           polgármester                                                                    aljegyző 
    
 
 
 
 


