
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3. számú  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29. napján 11,00 

órától  tartott  ü n n e p i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Huszár 

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

                            
HIVATALBÓL JELEN VAN:  dr. Varga Andrea jegyző  
                                               Mega György osztályvezető 
  
dr. Oravecz Ágnes 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 megállapítja az ünnepi ülés határozatképességét (12 főből 9 fő jelen van) 
és az ünnepi ülést megnyitja. 
 
dr. Oravecz Ágnes felkéri Dr. Szakács Zoltánt a Civitas Fortissima Kör Elnökét, hogy mondja el ünnepi 
gondolatait. 
(Dr. Szakács Zoltán köszöntője). 
 
dr. Oravecz Ágnes elmondja,  hogy épp egy esztendeje írták alá a Balassagyarmat városközpontja 
funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési munkái elvégzéséről szóló szerződést a Magyar Aszfalt Kft. – 
jelenlegi nevén Strabag Építő Kft – képviselői és városunk vezetői. A tavalyi év végére sikeresen lezárult 
project részeként felépült a Művelődési Központ előtti körforgalom, megújult az Óváros tér és a város 
főtere. 
Idén ismét, egy, a várost gazdagító beruházás foganatosításának lehetünk tanúi. Ünnepi ülésünk 
keretében kerül sor az új Civitas Fortissima Múzeum közös kialakításáról szóló együttműködési 
megállapodás aláírására, melyet a partnerek az Ady Endre úton található patinás villában, az egykori 
Huszár-házban valósítanak meg, még az idei esztendőben. 
Felkéri, hogy fáradjon a színpadra Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt vezérigazgatója, Matúz Gábor, a Közép-
Európai Média Intézet vezetője, dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke és Medvácz Lajos 
Balassagyarmat Város Polgármestere, hogy aláírásukkal hitelesítsék a megállapodást. 
(A megállapodás aláírása (mappák cseréje, kézfogás, levonulás). 

Az aláírás után a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola rézfúvós kvartettje játssza el Charpentier Prelude 
című művét. 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
szóló határozatokat, dr. Oravecz Ágnes felolvassa a művész laudatiokat. Ezt követően a polgármester 
és az alpolgármester átadja az okleveleket és a plaketteket a díjazottaknak. A díjazottak: a 
Balassagyarmatért Baráti Kör, Balázs Pál nyugalmazott középiskolai tanár, Deltatech Mérnöki Kft, 
Kábel SE férfi kézilabda csapat és Tóth Gábor erdőmérnök, Ipoly Erdő Zrt. 



 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a „Balassagyarmat Díszpolgára” cím adományozásáról szóló 
határozatot, majd dr. Oravecz Ágnes felolvassa a kitüntetett – dr. Szabó Géza kórházigazgató főorvos 
– életútját, munkásságát elismerő laudatiot. Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja a 
kitüntetést.   
 
A rézfúvós kvartett Gest Friedrich: Con moto című művét adja elő.  
 
Dr. Oravecz Ágnes elköszön a résztvevőktől, majd felkérik Medvácz Lajos polgármestert, hogy zárja be 
az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
 
Medvácz Lajos polgármester az ünnepi ülést bezárja, illetve a kitüntetetteket és a meghívottakat 
meginvitálja a Városháza nagytermében tartandó fogadásra.  
 
 

K.m.f. 
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