
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Napirend: 

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester 

2. Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése (0105/25 hrsz.) 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

3.  Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése (07/6 hrsz.) 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

4. Rendezési terv módosítás (028-as terület) 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

5. Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj újratárgyalásának kérése 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

6.  Előkészítő bizottság felállítása Pro Urbe díj adományozásához 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

7.  Legoza József kérelme bérleti díj fizetés szüneteltetésének meghosszabbítására 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (szóban) 

8  Az óvodai körzetek meghatározása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (szóban) 

9.  Egyéb 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület hitelesítőknek választja Feldmann Róbert és Grubits Róbert 

képviselőket. 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kópházi 

0105/21 hrsz-ú, 1886 m2 területű ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a Kópháza 

község területszerkezeti tervében „Gksz” övezetbe sorolt ingatlan négy éven belül a 

településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra kívánja 

ténylegesen felhasználni. Terület felhasználás célja: telephely létesítése. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe-vonással 

kapcsolatban, az önkormányzat nevében az ingatlan tulajdonosával megállapodást 

kössön, és a belterületbe-vonással kapcsolatosan eljárjon. A képviselő-testület kijelenti, 

hogy a belterületbe vonással kapcsolatos összes költség a tulajdonost terheli.  

A képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a belterületbe vonás kapcsán a szilárd 

burkolatú út kiépítése, a közművek, a közvilágítás kiépítésének költsége a kérelmezőt 

terheli.  

Felelős: Grubits Ferenc 

Határidő: a szerződés jóváhagyását követően azonnal 

 

 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kópházi 07/6 

hrsz-ú, 2060 m2 területű ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a Kópháza község 

településszerkezeti tervében „Lf O-30/50-4,5-16/SZT” övezetbe sorolt ingatlant négy éven 

belül a településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra 

kívánja ténylegesen felhasználni. Terület felhasználás célja: telekegyesítés.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe-vonással 

kapcsolatban, az önkormányzat nevében az ingatlan tulajdonosával megállapodást 

kössön, és a belterületbe-vonással kapcsolatosan eljárjon. A képviselő-testület kijelenti, 

hogy a belterületbe vonással kapcsolatos összes költség a tulajdonost terheli.  

A képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a belterületbe vonás kapcsán a szilárd 

burkolatú út kiépítése, a közművek, a közvilágítás kiépítésének költsége a kérelmezőt 

terheli.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: a szerződés jóváhagyását követően azonnal  

 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soproni u. – 

Kossuth L. u. közötti terület rendezési terv módosítása során (Rp.I.247-4) a 

telekkialakítást a mellékelt Szabályozási terv szerint határozza meg.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja a 

Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj mérséklés iránti kérését.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a Pro Urbe 

emlékérem adományozására létrehozott előkészítő bizottság tagjának:  

 Klemensits Ingrid-et a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseletében 

 Grubits Mártonné-t a Kópházi Horvát Egyesület képviseletében 

 Dr. Payrits Ferenc-et a Hrvati-Horvátok Egyesület képviseletében 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Legoza József 

kérelmét, miszerint 2019. április 14-ig a bérleti fizetési kötelezettségétől eltekint.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2019. (III.27.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja az óvodai felvételi 

körzethatárt, az iskolai nevelési körzethatárhoz hasonlóan.  

Köznevelési intézmény: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodája 

     9495 Kópháza, Petőfi tér 6. 

     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: Ozsánna Ramóna jegyző 

Határidő: 2018. március 29. 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.      Ozsánna Ramóna s.k. 

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


