
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3. számú  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 29-én  
                 tartott  ü n n e p i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, 
                              Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Serfőző  
                              Bernadett, Siket Béla, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt képviselők.  
                            
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                                              Dr. Varga Andrea aljegyző  
                                              Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez. 
                                              Dr. Szádóczki Zsolt hatósági oszt. vez. 
                                              Magyaros Tamás beruházási irodavezető         
                                              Moór Mátyás településfejl. és városüzemelt. oszt. vez. 
 
Az ünnepi ülés 11.30 órakor kezdődik. 
 
CSÁBI ISTVÁN és DÉNES DIÁNA köszönti a meghívottakat, vendégeket, a Képviselő-testület 
tagjait és a városi televízió adásának nézőit.  
Megállapítja az ünnepi ülés határozatképességét ( 10 fő) és az ünnepi ülést megnyitja. 
 
Balassagyarmati Kamaraegyüttes – Hasse: Kamaraszonátából ad elő egy részletet. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester megnyitó beszédet mond. 
 
CSÁBI ISTVÁN felkéri Dr. Szakács Zoltánt a Civitas Fortissima Kör Elnökét, hogy mondja el 
ünnepi gondolatait. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester felolvassa „Balassagyarmat Díszpolgára” cím 
adományozásáról szóló 242/2010.(XII.23.) határozatot. 
 
CSÁBI ISTVÁN ismerteti a kitüntetett - Kovács Ferenc, a Balassi Bálint Gimnázium 
nyugalmazott tanára – életútját, munkásságát, majd a polgármester és az alpolgármester 
átnyújtja a díszpolgári oklevelet és plakettet.  
 
KOVÁCS FERENC megköszöni a kitüntetést. 
 



MEDVÁCZ LAJOS polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 243/2010.(XII.23.) határozatot. 
 
DÉNES DIÁNA ismerteti a kitüntetett - Dr. Stella Leontin prépost, kanonok, főesperes, plébános 
- életútját és munkásságát, majd a polgármester és az alpolgármester átnyújtja a Pro Urbe 
kitüntetés oklevelét és a plakettet. 
 
DR. STELLA LEONTIN megköszöni a kitüntetést. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 244/2010.(XII.23.) határozatot. 
 
CSÁBI ISTVÁN ismerteti a kitüntetett - Vas Ágnes főkönyvtáros, helytörténész - életútját és 
munkásságát, majd a polgármester és az alpolgármester átnyújtja a virágot, az oklevelet és a 
plakettet. 
 
VAS ÁGNES megköszöni a kitüntetést. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 246/2010.(XII.23.) határozatot. 
 
DÉNES DIÁNA ismerteti a kitüntetett - Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója – életútját, 
munkásságát, majd a polgármester és az alpolgármester átnyújtja az oklevelet és a plakettet. 
 
KISS LÁSZLÓ megköszöni a kitüntetést. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 245/2010.(XII.23.) határozatot. 
 
CSÁBI ISTVÁN ismerteti a kitüntetett egyesület – a Balassagyarmati Egészségvédők 
Egyesülete - munkásságát és a 25 éves fennállásának eredményeit. 
(Az egyesület részéről a díj átadásánál jelen van Dr. Bartal Gábor főorvos, Csillik Józsefné és 
Dr. Muhari Géza, a pásztói kórház ápolás-igazgatója.) 
A polgármester és az alpolgármester az oklevelet és a plakettet Dr. Bartal Gábor főorvosnak 
adja át.  
 
DR. BARTAL GÁBOR megköszöni a kitüntetést. 
 
Ezután a Balassagyarmati Kamaraegyüttes – Alfride Andrée: Kvartettjéből egy részletet ad elő, 
majd Kovács Péter – Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben című versét mondja el. 
 
DÉNES DIÁNA és CSÁBI ISTVÁN elköszönnek a résztvevőktől, majd felkérik Medvácz Lajos 
polgármestert, hogy zárja be az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester az ünnepi ülést 13.30-kor bezárja. Az ünnepelteket és a 
meghívottakat a Városháza nagytermében tartandó fogadásra hívja meg. 
 
                                                                    K.m.f. 
 
                        /: Medvácz Lajos :/                                       /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                            polgármester                                                       jegyző 


