Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT:

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 23-án tartott ü n n e p i
üléséről.

JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor, Dobrocsi Lénárd, Fazekas János, Huszár Péter,
Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Siket Béla és Szedlák Sándor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN:

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

A Konferanszié köszönti a megjelenteket és felkéri Medvácz Lajost, a város polgármesterét, hogy nyissa meg az
ünnepi ülést és tartsa meg ünnepi beszédét.
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés meghívott vendégeit, résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja az ülés határozatképességét (8 fő van jelen) azt megnyitja, majd az ünnepi köszöntőjét mondja el.
Ezt követően verset mond Gaál Noémi Eszter, a Kiss Árpád Általános Iskola 8.B osztályos tanulója, majd a
Balassagyarmati Kamaraegyüttes Hummel Románcát adja elő.
A Konferanszié felkéri a Polgármester és Alpolgármester urakat, hogy adják át a Képviselő-testület által 2018. évben
adományozott szakmai elismeréseket az arra érdemeseknek (a jegyzőkönyv melléklete szerint).
A Balassagyarmati Kamaraegyüttes Joseph Haydn Trió tételét adja elő.
Ezután átadják a Balassagyarmat Jó tanulója és Jó sportolója díjakat azoknak a diákoknak, akiknek a tanulmányi
eredménye jó, jeles vagy kiváló, és valamely sportág területén nemzetközi, országos vagy megyei versenyeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s ezzel hozzájárultak Balassagyarmat jó hírnevéhez. Gratulálnak a
kitüntetetteknek és további sok sikert kívánnak munkájukhoz, megköszönve tanáraik és edzőik fáradságos munkáját
is.
A díjak átadása után a Balassagyarmati Kamara Együttes zenél, Dmitrij Sosztakovics Elégia című művét adja elő.
A produkció után a Konferanszié felkéri Medvácz Lajos polgármestert, hogy köszöntse az országos és megyei
elismerésben részesült balassagyarmati díjazottakat.
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az országos- és megyei kitüntetettek névsorát, a kitüntetésekhez gratulál és
köszönetét fejezi ki az Önkormányzat nevében a Civitas Fortissima hírnevének öregbítéséért.
A Konferanszié felkéri Medvácz Lajos polgármestert, hogy az ünnepi ülést zárja be.
Ezt követően Medvácz Lajos polgármester az ünnepi ülést bezárja.
K.m.f.
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