Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én
tartott ü n n e p i üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd,
Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek
Ferencné, Siket Béla és Szedlák Sándor képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző
Klagyivik Klaudia köszönti a meghívottakat, vendégeket, a Képviselő-testület tagjait és az idei
év kitüntetettjeit és hozzátartozóikat, 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 Képviselőtestület tagjait.
Megállapítja az ülés határozatképességét (10 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
Dr. Szakács Zoltán köszöntője után Klagyivik Klaudia tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új
Civitas Fortissima Múzeum a mai nappal megnyitotta kapuit.
Ezt követően a Balassi Bálint Gimnázium és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény volt diákja, Simon Gergő – Händel: Ombra Mai Fu című művét adják elő.
Az ünnepi ülés első napirendi pontjaként a Pro-Urbe díjak átadására kerül sor. Klagyivik
Klaudia felkéri Medvácz Lajos polgármester urat és Csach Gábor alpolgármester urat, hogy
adják át a kitüntetést igazoló emléklapokat.
Az emléklapok átadása után Klagyivik Klaudia felolvassa a laudációkat, majd a díjak átadására

kerül sor.
Oklevelek és plakettek átadása
Ezt követően Varga Ivett Schubert: Boldogság című műve hallható, majd Simon Gergő Toselli:
Serenade című művét adja elő.
A produkció után, második napirendi pontként a Balassagyarmat Város Díszpolgára cím
átadása következik.
Klagyivik Klaudia felolvassa a laudációt, majd átadja a díjat Dr. Csekey László főorvosnak.
A díjátadást Mozart: Figaro házassága című vígopera Suzanne áriája követi, melyet Varga Ivett
előadásában hallhatnak.
Az előadást követően Klagyivik Klaudia felkéri a polgármestert, hogy az ünnepi Képviselőtestületi ülést zárja be és mondja el záró gondolatait.
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a részvételt, és állófogadásra, valamint az esti
Lombos El Marci – Juhász Attila Jazz Quartet koncertre invitálja a meghívott vendégeket, majd
az ünnepi ülést bezárja.
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