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Ikt.szám:    214-2 /2011/ált. 
 
 

Jegyzőkönyv 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. július 28-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 Általános elnökhelyettes: 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 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 
beszerzésről döntés. (írásban) Előterjesztő: Janczecz Lajos ált.elnökhelyettes  
2. Egyebek: 
 

   
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép 
beszerzésről döntés. 
 
Jancsecz Lajos: Az ajánlatkérésünkre beérkeztek az ajánlatok, összesen 1 pesti és 3 kanizsai ajánlat 
érkezett, mindegyik szoftvert is tartalmaz, a kérdés az, hogy a legolcsóbbat válasszuk-e vagy, azt 
amelyik jobb szoftvert ajánl. Kell-e nekünk a jobb? 
Németh Norbert: Amilyen célra nekünk kellenek a gépek, arra tulajdonképpen mindegyik szoftver, 
a Windows Home és a Windows Professional is megfelel. 
Bali Vera: A Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat megvizsgálta, az ajánlatok közül a Kanizsa 
Profil Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.  
Horváth Zoltán: A bizottságok közösen megtárgyalták az ajánlatokat és a Kanizsa Profil kft 
ajánlatát javasolják elfogadni, mert jobb szoftvert kínál és az egyedüli, aki nagykanizsai szervizt 
biztosít, ezt egyértelműen rögzíti is ajánlatában.  
Póczai Zoltán: Én is a Kanizsa Profil Kft-t javaslom elfogadni, mert őket ismerjük, sok 
önkormányzattal kapcsolatban állnak, probléma esetén gyorsan kint vannak. 
Tóth Nándor: Véleményem szerint is Kanizsa Profil Kft. ajánlatát javaslom elfogadni, a munkájukat 
ismerem, úgy gondolom, hogy szakmailag jó minőségű munkát végeznek, megfelelő szakemberek  
dolgoznak a cégnél.  
Jancsecz Lajos: Úgy látom, sikerült a kiadott anyag szerint az ajánlatokat mindenkinek áttekinteni, 
kérdezem, van-e még hozzászólás vagy vélemény? Nincs. Szavazásra teszem a Kanizsa Profil Kft 
ajánlatának, mint összességében legelőnyösebb árajánlatnak az elfogadását. 
 
A társulási tanács az ajánlatot egyhangúlag elfogadta. 
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46/2011. (VII. 28.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a hordozható számítógépek 
beszerzésére bekért árajánlatok közül a Kanizsa-Profil Kft ajánlatát, mint összességében 
legelőnyösebb ajánlatot választja. Az ajánlat tartalma: 30 db. HP-625 Notebook-windows 7 
professional licensz joggal 2 609 700 Ft + Áfa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jancsecz Lajos ált. elnök 
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
 
 
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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