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Ikt.szám:    213-2/2011/ált. 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. július 26-án 1600 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Kistérségi Szolgáltató Központ Tanácstermében megtartott Társulási Tanácsülésről. 
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Jancsecz Lajos: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon 16 fő jelen van, közölte az írásban kiküldött napirendeket, valamint a helyszínen 
kiosztott kiegészítéseket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bali Veronika Polgármester Asszonyt 
javasolta. A Tanács elnöke szabadságon van, Nagykanizsa várost Tóth Nándor képviselő 
helyettesíti,  Társulási Tanács a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
 
Napirendi pontok:  

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép 
beszerzésre vonatkozó határozat visszavonása. (írásban) Előterjesztő: Jancsecz Lajos ált. 
elnökhelyettes  

2. Egyebek: 
 
   

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép 
beszerzésre vonatkozó határozat visszavonása 
 
Jancsecz Lajos:  A legutóbbi tanácsülésen elfogadtuk egy olyan határozatot, amely szerint 30 db. 
HP 625 típusszámú gép beszerzését fogadjuk el bruttó 87 000 Ft egységáron (38/2011. 07.14. 
számú határozat). Ezután az egyik szolgáltató cég jelezte, hogy ennél olcsóbban is tudna ilyen 
típusú számítógépeket szállítani. Véleményem szerint vonjuk vissza a korábban hozott határozatot, 
és kérjünk az összes korábban meghívott cégtől új árajánlatot a gépbeszerzésre.  
Egyébként megjegyzem, hogy a beszerzésünk nem közbeszerzés köteles, csak három ajánlat 
beszerzésének a kötelezettsége áll fenn. Tehát ne csak attól kérjük a megújított ajánlatot, aki jelezte, 
hogy olcsóbban tudna szállítani, hanem a korrektség érdekében az összes cégtől, akik adtak be 
előzőleg ajánlatot. Tudjuk azt, hogy az első ajánlattétel május hónap elején történt, azóta eltelt két 
hónap és a számítástechnikában nagy az ármozgás és a modellváltás. Kérdezem van-e ezzel 
kapcsolatosan vélemény, észrevétel? Nincs.  
Felteszem szavazásra a korábbi 38/2011. (07.14.) határozat visszavonásának javaslatát. 
Szavazásra teszi a javaslatot. 
A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
45/2011. (VII. 26.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa visszavonja a hordozható 
számítógépek beszerzésére 2011. július 14-én hozott 38/2011. (07.14.) számú határozatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jancsecz Lajos ált. elnökh 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
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Jancsecz Lajos: A kialakult helyzetben új árajánlatokat kérünk be rövid határidővel, ezek 
értékelésére pedig csütörtökön, 2011. 07. 28-án  16,oo órára tanácsülést hívunk össze és választunk 
az ajánlatok közül.  
A tanács tagjai egyetértettek az elhangzottakkal. 
 
Több napirend nem volt, ezért Jancsecz Lajos általános elnökhelyettes bezárta az ülést. 
 
 
Kelt: Nagykanizsa, 2011. augusztus 5. 
 
  ........................................................   
  Jancsecz Lajos  
   Általános elnökhelyettes 
Jegyzőkönyv hitelesítő:   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Bali Veronika 
 Hosszúvölgy polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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