
   
 

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 2013. január 29-én  
                   tartott  ü n n e p i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey 

László, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, 
Reznicsek Ferencné és Siket Béla képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző                                               
                                                                            
Az ünnepi ülés a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjának 
előadásával kezdődik. 
 
Klagyivik Klaudia köszönti a meghívottakat, vendégeket, a Képviselő-testület tagjait és a városi 
televízió adásának nézőit, majd felkéri Medvácz Lajos polgármestert, hogy köszöntse a 
megjelenteket és nyissa meg az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
                      
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés meghívott vendégeit, résztvevőit és a Képviselő-
testület tagjait. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét (9 fő) és megnyitja azt, majd az ünnepi köszöntőjét 
mondja el. 
 
Klagyivik Klaudia felkéri Dr. Szakács Zoltánt, a Civitas Fortissima Kör elnökét, hogy mondja el 
ünnepi gondolatait. 
 
Dr. Szakács Zoltán köszöntője után Klagyivik Klaudia a városközpont rekonstrukciója 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában felkéri az aláírókat a szerződés aláírására. 
 
Medvácz Lajos polgármester, dr. Varga Andrea aljegyző és a Magyar Aszfalt Kft - mint 
nyertes kivitelező cég – képviselői aláírják a szerződést. 
 
A szerződés aláírását Demeter Mária előadása követi. 
 
A produkció után Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” 
emlékérem adományozásáról szóló 211/2012.(X.31.) határozatot, majd Klagyivik Klaudia 
felolvassa Molnár Zsigmond református lelkész laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete szerint). 



Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja az oklevelet és a plakettet az elhunyt 
díjazott hozzátartozóinak. 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 273/2012.(XII.21.) határozatot, majd Klagyivik Klaudia felolvassa dr. 
Ádám Andrásné dr. Szalkai Julianna házi gyermekorvos laudatioját (a jegyzőkönyv 
melléklete szerint). Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja az oklevelet és a 
plakettet. 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 274/2012.(XII.21.) határozatot, majd Klagyivik Klaudia felolvassa 
Kalocsay Frigyes nyugalmazott középiskolai tanár laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete 
szerint). Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja az oklevelet és a plakettet. 
 
Ezután Demeter Mária viola da gamba játékát adja elő. 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a „Balassagyarmat Díszpolgára” cím adományozásáról 
szóló 272/2012.(XII.21.) határozatot, majd Klagyivik Klaudia felolvassa a kitüntetett – Dr. Budai 
István bv. ezredes – életútját, munkásságát elismerő laudatiot (a jegyzőkönyv melléklete 
szerint). Ezt követően a polgármester úr és az alpolgármester úr átadják a kitüntetést.   
 
A kitüntetés átadását követően Klagyivik Klaudia felkéri a polgármestert, hogy az ünnepi 
Képviselő-testületi ülést zárja be és mondja el záró gondolatait. 
 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a részvételt, és állófogadásra invitálja a meghívott 
vendégeket, majd az ünnepi ülést bezárja.  
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