
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2017.(III.20.) számú határozata 

 

N A P I R E N D :  

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester 

2. ASP-rendszer kialakítása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat) 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

3. Rendezési terv módosítási kérelem (030/4-5-6 és 030/15 hrsz-ú területekre) 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

4. „Mária lakópark” telekkialakítási ügyei 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

5. Rendezési terv módosítási kérelem (028 hrsz és 030 hrsz területre) 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

6. Óvodai körzethatár megállapítása 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

7. EFOP-4.1.7-16 pályázat benyújtása 

 Előterjesztő:  Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

 

      k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2017.(III.20.) számú határozata 

 

A képviselő-testület hitelesítőknek választja Feldmann Róbert és Grubits Róbert 

képviselőket. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 

 

 

  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az E-Szoftverfejlesztő 

Kft-t ( 4964 Fülesd, Fő u. 25. ) a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-

rendszer országos kiterjesztéséhez (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)’’ című pályázat 1.4. 

pontjában meghatározott „önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, 

migrációja” feladatának elvégzésével.  

A feladat pontos tartalmát a melléklet szerinti ajánlattételi felhívás tartalmazza. 

A vállalási díj összege: bruttó 1.320.000 Ft. 

A vállalási határidő: Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Grubits Ferenc polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

 

      k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Pilsits Mária 

módosító javaslatát, melyben kérte a Kópháza 030/4-5-6 hrsz területeken kisebb (700-800 

m2) telekkialakítás lehetőségét, arra árajánlat beszerzését a tervező irodától. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 

 

  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Pilsits Mária 

Kópháza, Savanyúkút u. 34. sz.  alatti lakos és társai kérelmét a rendezési terv 

módosítására, mivel a hatályos rendezési tervet készítő tervezőiroda nem támogatja a 

módosítást, és a tervező iroda véleményét a képviselő-testület elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Grubits Ferenc polgármestert, hogy a döntést a 

kérelmezővel és társaival   közölje.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester  

Határidő: 15 nap  

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Pinezits János 

2017. február 27-én kelt beadványát és Szetmár Balázs 2017. március 10-én kelt 

beadványát.  

Az ügyben döntést hozni a képviselő-testület nem kíván, mivel nincs hatásköre azt 

megtenni. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja dr. Egresits József 

János 9495 Kópháza, Kossuth L. u. 35. sz. alatti lakos kérelmét a rendezési terv 

módosítására, mivel a hatályos rendezési tervet készítő tervező iroda nem támogatja a 

módosítást, és a tervező iroda véleményét a képviselő-testület elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Grubits Ferenc polgármestert, hogy a döntést a 

kérelmezővel közölje.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 15 nap 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy kérjen előzetes állásfoglalást 

a közlekedési hatóságtól arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által tervezett út-nyomvonal 

módosítás lehetséges-e, támogatható-e. 

Felkéri továbbá a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy szerezzenek be 

állásfoglalást arra vonatkozóan is a törvényességi felügyeletet ellátó szervtől, hogy 

mennyire szükséges a korábbi rendezési (1996. évi Általános Rendezési Terv, majd azt 

követően a Részletes Rendezési Tervek) tervek szabályait figyelembe venni, lehetséges 

volt-e a 2012. évi rendezési terv elfogadásakor a korábbi pl. a kegytemplomnál jelölt 84-

es főútra kivezető út tervezett nyomvonalát megváltoztatni. 

A képviselő-testület meg szeretné ismerni a Kegytemplommal szemben lakó, Nádasdy 

utcában élők véleményét is, mivel a tervezett rendezési terv módosítási kérelem jelenleg 

őket érintené. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a lakosság írásbeli 

tájékoztatására, valamint a beadott vélemények fogadására. 

 



A képviselő-testület a rendezési terv módosításával kapcsolatban csak a fenti 

állásfoglalások és lakossági vélemények (30 napos véleménynyilvánítási határidő a 

lakossági véleményeknél) megismerését követően hoz döntést. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester és Percze Szilvia jegyző 

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 



Határozat kivonat 
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Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolja dr. Egresits József 

9495 Kópháza, Kossuth L. u. 35. sz. alatti lakos kérelmének elbírálását a rendezési terv 

módosításával kapcsolatban, és felkéri Grubits Ferenc polgármestert és Percze Szilvia 

jegyzőt, hogy kérjen előzetes állásfoglalást a közlekedési hatóságtól arra vonatkozóan, 

hogy a kérelmező által tervezett út-nyomvonal módosítás lehetséges-e, támogatható-e. 

Felkéri továbbá a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy szerezzenek be 

állásfoglalást arra vonatkozóan is a törvényességi felügyeletet ellátó szervtől, hogy 

mennyire szükséges a korábbi rendezési (1996. évi Általános Rendezési Terv, majd azt 

követően a Részletes Rendezési Tervek) tervek szabályait figyelembe venni, lehetséges 

volt-e a 2012. évi rendezési terv elfogadásakor a korábbi pl. a kegytemplomnál jelölt 84-

es főútra kivezető út tervezett nyomvonalát megváltoztatni. 

A képviselő-testület meg szeretné ismerni a Kegytemplommal szemben lakó, Nádasdy 

utcában élők véleményét is, mivel a tervezett rendezési terv módosítási kérelem jelenleg 

őket érintené. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a lakosság írásbeli 

tájékoztatására, valamint a beadott vélemények fogadására. 

A képviselő-testület a rendezési terv módosításával kapcsolatban csak a fenti 

állásfoglalások és lakossági vélemények (30 napos véleménynyilvánítási határidő a 

lakossági véleményeknél) megismerését követően hoz döntést. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester és Percze Szilvia jegyző 

 

 

 



      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 



Határozat kivonat 
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Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja az óvodai felvételi 

körzethatárt, az iskolai nevelési körzethatárhoz hasonlóan.  

Köznevelési intézmény: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda  

         9495 Kópháza, Fő u. 23. 

         OM azonosító: 030674 

Óvodai nevelési körzet: Kizárólag horvát nemzetiségi óvodai nevelés tekintetében 

Kópháza település közigazgatási területe. 

A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Közoktatási Információs 

Rendszer részére adjon tájékoztatást. 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:2017. március 31. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2017.(III.20.) számú határozata 

 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot 

nyújt be az EFOP -4-1.7-16 számú pályázati felhívásra. 

A pályázatban az önkormányzat egy többfunkciós, közösségi tér megvalósítására 

pályázik. A pályázandó épület a Kópháza 507 hrsz alatti ( pajta ) , dr. Payrits Ferenc 9495 

Kópháza, Vasút u. 47. sz. alatti lakos tulajdonában van .  

A képviselő-testület a pályázati kiírás 1. célterületére, maximum 20 millió Ft projekt 

benyújtását határozza el. 

A képviselő-testület 12 évre szóló bérleti szerződést köt a pajta tulajdonosával ( 

térítésmentes használatba adás ) , melynek megkötésére felhatalmazza  Grubits Ferenc  

polgármestert.  

A képviselő-testület közművelődési megállapodást köt a pajta tulajdonosával, illetve az 

általa vezetett egyesülettel közösségi színtér működtetésére. A megállapodás megkötésére 

felhatalmazza Grubits Ferenc polgármestert.  

A képviselő-testület pályázatírót alkalmaz a pályázat beadásához, melynek kiválasztására 

felkéri Grubits Ferenc polgármestert.  

A pályázatírással, és az egyéb szervezéssel kapcsolatos feladatokat, költségeket a Hrvati-

Horvátok Egyesülete vállalja ( dr. Payrits Ferenc vezetésével ).  

A képviselő-testület felkéri Grubits Ferenc polgármestert, hogy a pályázat elkészülése 

esetén a pályázatot 2017. április 30-áig benyújtsa ( 1. célterületre ) , azzal, hogy a tervről  

és a projekt költségvetéséről a képviselő-testületet az áprilisi ülésen tájékoztatni kell.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

 

 

 



      k.m.f. 

 

 

Grubits Ferenc s.k.      Percze Szilvia s.k. 

              polgármester            jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 


