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Tisztelt kópházi lakosok! Tisztelt kópházi lakosok! 
  
Röviden szeretnék beszámolni a képviselő testület ez 
évi eddigi munkájáról és a 2007. évi terveinkről. 
Röviden szeretnék beszámolni a képviselő testület ez 
évi eddigi munkájáról és a 2007. évi terveinkről. 
A képviselő-testület 2007. március 13-án megalkotta  
költségvetési rendeletét, melyben 212.958. 000. forint 
bevétellel, és kiadással tudtunk tervezni.  

A képviselő-testület 2007. március 13-án megalkotta  
költségvetési rendeletét, melyben 212.958. 000. forint 
bevétellel, és kiadással tudtunk tervezni.  
A költségvetés elkészítésénél legfőbb feladatnak 
tartottuk az intézményeink zavartalan működésének 
biztosítását, valamint valamennyi pályázati önrésznek 
a biztosítását.A költségvetésünkben nevelési és 
oktatási intézményeink fenntartására a normatíván 
felül   összesen 50.551.000. forintot kell még az 
önkormányzatnak fordítania. 

A költségvetés elkészítésénél legfőbb feladatnak 
tartottuk az intézményeink zavartalan működésének 
biztosítását, valamint valamennyi pályázati önrésznek 
a biztosítását.A költségvetésünkben nevelési és 
oktatási intézményeink fenntartására a normatíván 
felül   összesen 50.551.000. forintot kell még az 
önkormányzatnak fordítania. 
Az idei évben is szeretnénk kihasználni a pályázati 
lehetőségeket, bár a költségvetésünk nem ad  
lehetőséget a nagy összegű pályázati önerő 
megteremtéséhez. Ebben az évben már öt pályázatot 
nyújtottunk be. Ezek közül az  egyik a tájház 
felújításának folytatásához, itt egy millió forintot 
biztosít az önkormányzatunk önrészre, amennyiben 
nyertes lesz a pályázat. A másik négy pályázat közül 
kettő a nevelési és oktatási intézményeink 
fenntartásához nyújt kiegészítő támogatást, egy 
pályázat az iskola szakmai ellenőrzéséhez és egy 
pedig a nemzetiségi tankönyv ellátás biztosítását 
szolgálja. Ezen pályázatokhoz az önkormányzatnak 
nem kellett önerőt biztosítani. 
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nyújtottunk be. Ezek közül az  egyik a tájház 
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szolgálja. Ezen pályázatokhoz az önkormányzatnak 
nem kellett önerőt biztosítani. 
Tervezzük az Ady E. u. és Határőr u. aszfaltozási 
munkáinak pályázati úton történő megfinanszírozását, 
továbbá a Napköziotthonos Óvoda Petőfi téri 
épületének ablakcseréjét szintén pályázati forrásból.  

Tervezzük az Ady E. u. és Határőr u. aszfaltozási 
munkáinak pályázati úton történő megfinanszírozását, 
továbbá a Napköziotthonos Óvoda Petőfi téri 
épületének ablakcseréjét szintén pályázati forrásból.  
A fentieken túl ebben az évben tervezzük 
megvalósítani a művelődési ház lépcsőjének 
felújítását, az óvoda udvari játékainak bővítését, az 
orvosi rendelő akadálymentesítésének befejezését, 
közvilágítási rendszerünk bővítését.  
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megvalósítani a művelődési ház lépcsőjének 
felújítását, az óvoda udvari játékainak bővítését, az 
orvosi rendelő akadálymentesítésének befejezését, 
közvilágítási rendszerünk bővítését.  
Szeretnénk a  Kegytemplomtól a Mária szoborig 
vezető utat rendbe tenni, köztereinket, parkjainkat 
virágosítani, fásítani ( főleg a temetőkertet), a 
meglévő kiskópházi játszóteret  karbantartani, ezen 
munkákhoz természetesen a lakosság segítségét is 
kérjük. Itt szeretném megköszönni a Béke utcában 
lakó Visi Sándornak, Jagosits Ferencnek és 
családjának, hogy vállalták Kiskópházán a Jézus –  
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kereszt környékének rendbe tételét, mely követendő 
példa mindanyiunknak. Amennyiben év közben az 
anyagi lehetőségeink pozitívan alakulnak tervezzük a 
kiskópházi buszmegálló rendbetételét, utjaink 
kátyúzását,a községen átfolyó Holt- Ikva-meder 
tisztítását.  
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Remélem, hogy az év végi beszámolónál elmondhatja 
a képviselő-testület, hogy a 2007. évi terveit 
maradéktalanul teljesítette. 

Remélem, hogy az év végi beszámolónál elmondhatja 
a képviselő-testület, hogy a 2007. évi terveit 
maradéktalanul teljesítette. 

                                   Grubits Ferenc                                    Grubits Ferenc 
                   Polgármester                    Polgármester 

  
ISKOLAI HÍREK ISKOLAI HÍREK 

  
Március 1-2. 17 elsős tanulót írattak be a kópházi 
iskolába 
Március 1-2. 17 elsős tanulót írattak be a kópházi 
iskolába 
Március 1. Megjöttek az országos kompetencia-
mérés eredményei. Ebben a mérésben az összes 
magyarországi általános iskola részt vett. Ez alapján a 
tavalyi 8. o. tanulói minden területen megelőzték az 
országos, a kis/nagy/közepes községek és a városok 
átlagát is! Saját kategóriánkban, a közepes nagyságú 
községeknél 1457 községből matematikából 22, 
szövegértésből 3 község eredménye lett csak jobb az 
országban, mint a kópházi gyerekeké! 
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 GRATULÁLUNK A TAVALYI 8. 
OSZTÁLYOSOKNAK! 
 GRATULÁLUNK A TAVALYI 8. 
OSZTÁLYOSOKNAK! 
Az iskolai diákönkormányzat ruhákat és játékokat 
gyűjtött, amelyeket a soproni családsegítő intézetnek 
és a gyerekotthonnak ajánlottak fel. Köszönjük a 
szülőknek és a gyerekeknek a 11 zsáknyi hasznos 
ajándékot! 
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és a gyerekotthonnak ajánlottak fel. Köszönjük a 
szülőknek és a gyerekeknek a 11 zsáknyi hasznos 
ajándékot! 
Március 24. A 8. osztály 8 tanulójával 1,5 éve 
kiemelten foglalkozik Aratóné Mohos Katalin 
szaktanár, hogy felkészítse őket horvát nyelvvizsgára 
A tanulóknak a felkészítésért nem kellett fizetni. Az 
eredmények igazolták a befektetett energiát: 
valamennyi tanulónk sikeres alapfokú horvát 
nyelvvizsgát tett Baján! 

Március 24. A 8. osztály 8 tanulójával 1,5 éve 
kiemelten foglalkozik Aratóné Mohos Katalin 
szaktanár, hogy felkészítse őket horvát nyelvvizsgára 
A tanulóknak a felkészítésért nem kellett fizetni. Az 
eredmények igazolták a befektetett energiát: 
valamennyi tanulónk sikeres alapfokú horvát 
nyelvvizsgát tett Baján! 
Köszönjük a felkészítő tanárnak a munkát,  
diákjainknak pedig gratulálunk! 
Köszönjük a felkészítő tanárnak a munkát,  
diákjainknak pedig gratulálunk! 
Szakköri keretek között készül 15 fő 7-8.o. diák arra, 
hogy tavasszal ECDL-START vizsgát tegyen le. A 15 
db számítógéppel-KÖZHÁLÓ-programban elnyert 
állandó ingyenes internet-kapcsolattal- rendelkező  
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XI. évfolyam 2. szám  Kópháza Község Önkormányzatának tájékoztatója 2007.március 
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informatika szaktanteremben Horváth Anita szaktanár 
készítette fel a gyerekeket.  
Március 28. Körzeti alsós sportvetélkedőt rendez az 
iskola alsós munkaközössége. A környékről 10 
iskolát várunk a sporteseményre.                                                    Adószáma:                      18528453-1-08 

Április 5-10. Tavaszi szünet 
Április 12. PAPÍRGYŰJTÉS. 13-17 óráig lesz itt a 
konténer. Kérjük a falu lakosságát, hogy erre az 
időpontra készítsék elő a papírhulladékot! A 
diákönkormányzat a gyűjtés összegével szeretne 
hozzájárulni a pingpong-szoba építési költségeihez. 
A legtöbb papírt összegyűjtő csapat 1 szabadnapot 
kap kirándulásra! 
Május 12. Nagyszabású táncos-szórakoztató 
RETRO-BULIT szervez az iskola tantestülete a 60-
70-80-as évek zenéjéből szombaton. Az este több 
meglepetést is tartogat majd a jelenlévőknek! 
Megszervezésével a tantestület hozzá szeretne járulni 
a pingpong-terem kialakítási költségeihez. Ezzel 
kapcsolatban várjuk a lakossági felajánlásokat is! 
(már van 3 ablakunk és 1 ajtónk!) 
Április 21. Szombat- április 30-a bedolgozása-
munkanap 
Május 4-5-6. Buseveci iskolások érkezése 
 

                                           Sárközi Ágnes  
                                          Isk.Ig. 

 
Kedves Szülő, Tisztelt Kópházi Lakos ! 

 
Szeretnénk Önt értesíteni arról, hogy idén is lehetőség 
van arra, hogy felajánlja a Kópházai Általános 
Iskola Tanulóiért Közalapítvány javára az adója 1 
%-át. 
2006. évben a Közalapítvány bevételét  132.264,- 
Ft-tal gazdagította az 1 %-os felajánlás. Nagyon 
szépen köszönjük, hiszen ezt a bevételt egyéb 
támogatással kiegészítve hasznos célra fordítottuk. 
Amennyiben alapítványunkat idén is támogatni 
kívánja, ill. idén dönt először úgy, hogy támogat 
minket teendője a következő: 

- Az a személy tehet nyilatkozatot, aki a személyi 
jövedelemadó törvény szerint adózik. 

- Amennyiben az adóösszeg 1 %-a legalább 100 Ft, 
akkor a nyilatkozattételre jogosult. 

- Az 1%-ról csak 1 kedvezményezett javára lehet 
rendelkező nyilatkozatot tenni. 1998-tól lehetőség 
van további 1%-ról rendelkezni, külön törvény 
határozza meg kiknek, mely szervezeteknek  a 
javára ( amennyiben érdekli, kérjen a jegyzőtől 
segítséget). Postai szabványméretű borítékba kell 
tenni a nyilatkozatot. 

 
 

- A nyilatkozaton szerepeljen: 

- Kedvezményezett neve: Kópházai Általános 
Iskola Tanulóiért Közalapítvány 

- A rendelkező nyilatkozat formája, tartalma: Az 
APEH által rendszeresített nyomtatvány, vagy 
azzal egyező méretű és adattartalmú lap. 

- A kitöltött nyilatkozatot zárt borítékba kell 
elhelyezni: 

- A borítékon szerepeljen: Adózó neve, lakcíme, 
                                               adóazonosító jele  
-  A zárt borítékot az adóbevallási csomagban kell 
elhelyezni, majd továbbítani az adóbevallással együtt 
az APEH felé vagy a munkáltatónak átadni, aki 
gondoskodik annak továbbításáról. 
Kérjük, hogy felajánlásával támogassa 
Alapítványunkat, segítse elő, hogy az iskolások 
hétköznapjait gazdagabbá, színesebbé tudjuk 
tenni! 
 

            Kópházai Általános Iskola Tanulóiért   
                    Közalapítvány kuratóriuma 

 
Óvodai hírek 

 

 

 
 

Kedves Kópháziak! 

 
A „Kópházi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért 
Közalapítvány” kéri a kedves lakosságot adója 1%-
nak felajánlására. Alapítványunk a befolyt összeget 
az óvoda szépítésére, eszközök beszerzésére fordítja. 
Legutóbb udvari játékokat készíttettünk az 
alapítványi vagyonból. 

Adószámunk: 18533251-1-08. 
 

A felajánlásokat a gyerekek nevében köszöni meg az 
Alapítvány kuratóriuma. 
 
 

 

 
 

Tisztelt Lakosság! 

 
Értesítjük a falu lakosságát, hogy a kópházi 
Napközi Otthonos Óvoda konyhája újabb ebéd-
előfizetőket fogad el. Jelentkezni Csizmazia Andrea 
élelmezésvezetőnél, vagy Farkas Leventéné 
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óvodavezetőnél lehet a 357-232, és 357-063-as 

telefonszámokon. 
                                            Farkas Leventéné 

                                           Óvoda vezető 
 

Önkormányzati hírek 
 
 

Falugazdász naplójából 
 
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy az idei évi 
területalapú támogatások igénylése megkezdődött. 
Kérem, hogy a határidő rövidsége miatt sürgősen 
keressék fel a falugazdászt, mivel a kérelem 
csomagok hozzá érkeztek.  
Ismételten értesítem a település lakóit, hogy a 
szervezeti változások miatt a soproni falugazdászi 
iroda új helyre költözött, a kópházi fogadóóra 
változatlanul minden héten szerdán 9 órától 12 
óráig van a Polgármesteri Hivatalban. : 
 
A soproni cím a következő : 
9400 Sopron, Mátyás kir. út 34. (Állomás 
Patikával szemben) 
Tel./Fax : 06-99-/524-050, 524-051. 
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő                            9-12 óra 
Kedd                             9-12 óra 
Szerda                         13-15 óra 
Csütörtök                      8-15 óra 
Péntek                           9-12 óra 
                                                             Nagy Tihamér  
                                                               falugazdász 

 
 

Felhívás 
 

Felhívjuk községünk női lakosainak figyelmét, 
hogy 2007. április 20-án pénteken 9-17 óráig 
ingyenes méhnyak szűrés lesz.  A szűrést végző 
szűrő kamion a Petőfi téren lesz. 
A szűrésre előzetesen jelentkezni kell a házi orvosi 
rendelőben. 
 

Felhívás 
 

A Magyar Közút KHT. 2007. április 21-re a Föld 
napja alkalmából országos környezetvédelmi akciót 
kezdeményezett. Ennek keretében szemét szedési 
akciót szervez a kezelésében lévő utak mentén, 
településünkön ez a Soproni utcát, Béke utcát és a 
Harkára vezető utat jelenti.  
Ezt a szemétszedési akciót szeretnénk egész 
községünk területére kiterjeszteni, melyhez kérjük a 
lakosság segítségét és aktív közreműködését. 

Az érdeklődők bővebb információt a Polgármesteri 
Hivatalban kapnak.   
 
 

Képvise lő i  fogadóóra  

Minden hónap 2. péntekén 18-19 óra között a 

Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 

kerül sor a fogadóórára 

Április 13-án Egresits Sándor 
 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal 

Kópháza, Fő utca 15. 

Telefon: 99/531-069, 99/531-070, Fax: 99/351-028 

Ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő-csütörtök: 8.00 – 15.30 
Péntek: 8.00 – 12.00 
Építési ügyekben: 
Hétfő-szerda: 8.30 – 14.00 
Falugazdász : 
Szerda: 9.00 – 12.00 
Községi Könyvtár 
Kedd-csütörtök: 17.00 – 18.30 
E-mail:hivatal.kophaza@mailmax.hu 
 

www.kophaza.fw.hu 
 
 
 

 
Kisebbségi Önkormányzati hírek 

 
Izbori  hravatske manjinske samouprave 

 
Za lokalnih izbora utemejile su se i manjinske 
samouprave u cijeloj Ugarskoj. Od početka ovoga 
mandata imaju manjine mogućnost, da uz zemaljske, 
utemelju i županijske samouprave. Jedini uvjet je 
tomu da u županiji bude najmanje deset manjinskih 
samouprava iz te manjine. U našoj smo mogli 
utemejiti županijsku manjinsku samoupravu 14. 
marciuša u Győru. Predsjednik je nastal Istvan 
Kolosar iz Unde a zamjenik predsednika je Matija 
Šmatovič iz Bizonje.  
Zemaljska samouprava se je utemejila 24. marciuša u 
Budimpešti. Predsjednik je nastal Mišo Hep iz Pečuha 
a podpredsjednici su Đuso Dudaš iz Šeljina (Baranja) 
i Matija Šmatovič iz Bizonje. 

Geza Volgyi 
Predsjednik manjinske samouprave 
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 Kisebbségi önkormányzati választások 
  

A helyhatósági választások után megalakultak a 
kisebbségi önkormányzatok az egész országban. A 
mostani mandátum kezdetétől az országos mellet, 
megyei önkormányzatot is választhatnak a 
kisebbségek. Egyetlen kritérium, hogy a megyében 
minimum tíz kisebbségi önkormányzat alakuljon egy 
kisebbségből. A mi megyénkben március 14-én 
alakult meg a Megyei Kisebbségi Önkormányzatunk 
akinek az elnöke Koloszár István lett Undról, elnök 
helyettese pedig Smatovics Mátyás lett Bezenyéről. 

„Zvoni hte se vrijeda spravit, 
Nam vazmene svetke glasit: 
" Kristuš se je goristao, 
Smrt i vraga obladao! 
Aleluja!" 
                  
                   (Albert Kuzmić) 
 
 
 
U ime samouprave i u ime selski tanačnika željimo 
Vam  Blažene Vazmene Svetke! 

Az Országos Önkormányzat Március 24-én alakult 
meg Budapesten. Az elnök a Pécsi Hepp Mihály lett, 
az alelnökök pedig Dudás Gyula Seljéről ( Baranya) 
és Smatovics Matyás Bezenyéről lettek. 

 
Franjo Grubić 

Načelnik Völgyi Géza 
 Kisebbségi Önkorm. Eln. 
  

 

„Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.” 
 
A Képviselő-testület és az Önkormányzat 
valamennyi dolgozója nevében a község minden 
lakójának Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
 

Grubits Ferenc  
Polgármester  

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Az újságot szerkesztette: Kópháza Község Önkormányzata 
Az újság az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával készült

 
A r a n y  S z é p s é g s z a l o n  

 
SOPRONI ÚT 54. Tel.: 99/531-206 

 
Szolgáltatásaink: 

 
Fodrászat – kozmetika    Műkörömépítés 

Pedikür – Manikür       Solarium 
 

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a  
hét minden napján 

9-17.30 óráig! 
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