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Ikt.szám:  327/2010. 
Jegyzőkönyv 

 
Társulási Tanácsülésről 

 
 
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. április 13-án 1600 órai kezdettel a 
Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanácsülésről. 

Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Marton István: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel azon 14 fő jelen van, majd közölte az írásban kiküldött napirendeket. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Molnár Mihály Polgármester Urat javasolta. A Társulási Tanács a napirendi pontokra 
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
 

1. PANNON GSM Távközlési Zrt. Szolgáltatási ajánlata a Nagykanizsai Kistérség 
részére.(írásban)Meghívott: szolgáltató képviselője 

2. Tájékoztató a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nagykanizsai Kistérségben” pályázat 
településekre vonatkozó feladatokról. 

3. Egyebek  
 
  
1. PANNON GSM Távközlési Zrt. Szolgáltatási ajánlata a Nagykanizsai Kistérség részére 
 
Marton István: A Társulás 2010. február 8-i ülésén tárgyalta a  Magyar Telekom Nyrt. javaslatát, 
amelyben a cég komplex keretszerződés ajánlatot tett a Nagykanizsai Kistérséghez tartozó 
önkormányzatok és intézményeik számára mobil telefonszolgáltatásra, kedvezményes tarifákkal. 
A csatlakozás feltételeiben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Társulás többi településének egy 
szerződésben való megjelenése volt a probléma. 

Időközben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a Pannon GSM 
szolgáltató ajánlatát fogadja el, amely lényegesen kedvezőbb tarifát biztosít, a központosított 
közbeszerzéshez történő csatlakozással. Szerintem a Társulásnak is csatlakozni kéne, javaslom 
fogadjuk el a határozati javaslatot.  

Szavazásra teszi a javaslatot. 

A társulási tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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28/2010. (IV. 13.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja a Pannon GSM 
Távközlési Zrt. tájékoztatóját és javasolja a településeknek az ajánlatot megvizsgálva a kedvezőbb 
szolgáltatás megrendelését. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős:  Polai György irodavezető 

  
 
 
2. Tájékoztató a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nagykanizsai Kistérségben” pályázat 
településekre vonatkozó feladatokról 
 

Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása előzetes szervezésének megfelelően és 
a 2010. március 29-i társulási tanács határozatának megfelelően az autóbuszmegállók 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat 2010. április 8-án beadásra került. 
Ez azonban csak úgy történhetett, hogy a rendkívül terjedelmes dokumentáció rengeteg 
hiányossággal és hibával lett elküldve. A hiánypótlásra várhatóan  3-4 hét áll rendelkezésünkre, ami 
alatt még nagyon sok munkánk lesz, és nagyon sok problémát kell megoldanunk. Ezúton kérjük a 
Társulási tanácsot, hogy eredményességünk érdekében segítse elő a munkánkat, a pályázatban 
érintett települések polgármesterei vagy megbízottjaik a szükséges intézkedésekben legyenek a 
partnereink. 

A tájékoztatást a Társulási Tanács tudomásul vette. 

 
 
3. Egyebek 
 
 
3/1. Kulturális koncepció 
 
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közkincs pályázati program keretében 
2008-ban elkészítette és elfogadta 2008-2013 évre vonatkozó Kulturális Koncepcióját, mely 
tartalmazza a rövidtávú stratégiát is. A stratégiában foglaltak egy része megvalósult illetve 
megvalósítása folyamatban van. 
 
A Társulás 2009/10 évi Közkincs programjában vállalta a stratégia rövidtávú operatív programjának 
kidolgozását. A program kidolgozása a települések által beküldött kulturális kérdőívek alapján 
megtörtént, azt a Közkincs Kerekasztal elfogadta. A pályázati előírások alapján a programot a 
települési önkormányzatoknak is szükséges elfogadniuk 
 
28/B/2010. (IV. 13.) számú NKTT határozat (a Társulási Tanács 14 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta) 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadja Társulás Kulturális 
koncepciójának kisegészítéseként a kulturális stratégia rövidtávú operatív programját, és a 
települési önkormányzatok számára is javasolja a program elfogadását. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Marton István elnök 
Operatív felelős:  Polai György irodavezető 
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Több napirend nem volt, ezért Marton István elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést. 

 

 

Kelt: Nagykanizsa, 2010. április 23. 

 

  ........................................................  
  Marton István 
  Elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő   
 
  …………………… 
  Polai György 
  ...................................................  Irodavezető 
  Molnár Mihály 
 Zalaszentbalázs polgármestere 
 
 
 ………………………………… 
  Túri Péter 
  Jegyzőkönyvvezető 
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