
   
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 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, Reznicsek Ferencné, Serfőző 
Bernadett, Siket Béla és Szedlák Sándor képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
              Dr. Varga Andrea aljegyző 
                                              Selmeczi Zoltán osztályvezető 
                                              Moór Mátyás főépítész 
                                              Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 
                                                                            
Az ünnepi ülés a Himnusz közös eléneklésével kezdődik. 
Dénes Diána és Csábi István köszöntik a megjelenteket és felkérik a város polgármesterét, 
hogy nyissa meg az ünnepi ülését és tartsa meg ünnepi beszédét. 
                      
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés meghívott vendégeit, résztvevőit és a Képviselő-
testület tagjait. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét (9 fő) és azt megnyitja, majd az ünnepi köszöntőjét 
mondja el. 
 
Ezt követően Gembiczki Richárd játszik trombitán. 
 
Csábi István felkéri a polgármestert és az alpolgármestert, hogy adják át a Képviselő-testület 
által 2011. évben adományozott szakmai elismeréseket (jegyzőkönyv melléklete). 
 
A díjak átadása után Magyar Valentin játszik zongorán. 
 
Ezután Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor alpolgármester urak átadják a 
Balassagyarmat Jó tanulója és Jó sportolója díjakat. Gratulálnak a kitüntetetteknek és további 
sok sikert kívánnak munkájukhoz. Megköszönik tanáraik és edzőik fáradságos munkáját is. 
 
Ezt követően a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rézfúvós diák 
együttesének műsorszáma következik. 



A produkció után Dénes Diána felkéri Medvácz Lajos polgármestert, hogy köszöntse az 
országos és megyei elismerésben részesült balassagyarmati díjazottakat. 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az országos- és megyei kitüntetéseket, melyekhez 
gratulál és a kitüntetetteknek jelképes ajándékot ad át. 
 
A köszöntést követően Csábi István felkéri a polgármestert, hogy az ünnepi ülést zárja be és a 
jelenlévőket felkéri arra, hogy az ülés végén közösen énekeljék el a Szózatot. 
 
Ezt követően Medvácz Lajos polgármester az ünnepi ülést bezárja. 
Az ünnepi ülés a Szózat eléneklésével ér véget. 
 
                                                                      
                                                                      K.m.f. 
 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr. Tőzsér Zsolt:/     
                           polgármester                                                                    jegyző 
    
 
 
 
 


