
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Napirend: 

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester 

2. A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 

 Előterjesztő: Soproni Rendőrkapitányság (írásban) 

 

3. A Kópházi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Lovasné Szabó Ágnes elnök (írásban) 

 

4. A Kópházi Horvát Egyesület 2018. évről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Völgyi Géza titkár (írásban)  

 

5.  Kópháza Községi Sportkör Egyesület 2018. évről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Begovits Zoltán elnök (írásban) 

 

6. A Hrvati-Horvátok Egyesület 2018. évről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Dr. Payrits Ferenc elnök (írásban) 

 

7. Sinkovits Mátyás Természetbarát Egyesület 2018. évről szóló beszámolója 

 Előterjesztő: Baranyai István elnök (írásban) 

 

8.  A Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a kópházi jelzőrendszer 2018. évi 

működéséről 

 Előterjesztő: Félixné Bangha Kata (írásban) 

 

9.    Kópháza Község Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladataellátásának átfogó értékelése a 2018. évről 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 

 

10.  Kópháza Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentése 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

 

11.  Törvényességi felügyeleti eljárás lezárása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

 

12.  „A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű,   

támogatásban részesített pályázati projekt megvalósításához szükséges döntések 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 

 

13.  VP6- 7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 



 

14.  Területösszevonás, kiemelt fejlesztési terület megvalósításához szükséges döntések 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 

 

15.  Önkormányzati terület cseréje 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (szóban) 

 

16.  Magyar Falu Program pályázat beadása 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 

 

17.  A jövő emlékműve kezdeményezés támogatása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban) 

 

18.  Iskola energetikai pályázat közbeszerzési eljárásának eredménye 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (szóban) 

 

19.  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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2019. (IV.24.) 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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság 

Kópháza község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (2018. év) szóló 

beszámolóját – megköszönve a Kapitányság munkáját – elfogadja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kópházi Őszirózsa Nyugdíjas 

Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak, 

elnökének is az áldozatos munkáját – elfogadja. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kópházi Horvát Egyesület 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak, 

áldozatos munkáját – elfogadja. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kópháza Község Sportkör 

Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület 

tagjainak munkáját – elfogadja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hrvati-Horvátok Egyesület 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak és 

elnökének áldozatos munkáját – elfogadja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sinkovits Mátyás 

Természetbarát Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az 

egyesület tagjainak munkáját – elfogadja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 

beszámolót elfogadja. 

A képviselő-testület elfogadja a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 

Központ beszámolóját. 

A testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámolóról a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát tájékoztassa. 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról átfogó értékelést megismerte és a 

beszámolót elfogadta.  

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolóról a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát részére adjon tájékoztatást. 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Ozsánna Ramóna jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 2018. évre 

vonatkozó Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített belső ellenőrzési 

jelentést. 

A képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ellenőrzési jelentést.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat megküldésére az ellenőrzést végző 

szervnek. 

Felelős: Ozsánna Ramóna jegyző 

Határidő: azonnal 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottja által GYB-04/71-5/2019. számon megküldött 

törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról szóló értesítést tudomásul veszi, azt elfogadja. 

Felelős: Ozsánna Ramóna jegyző 

Határidő: azonnal 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

1) Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület- 

Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című 

felhívásra „A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben 

támogatásban részesített pályázati projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő 

összegét a 2)-3) pontban meghatározottak szerint módosítja.  

2) Az 1) pontban nevesített projekt 

- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9495 Kópháza, Fő utca 15. 

- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 779/2 

- összes költsége: 10 387 663 Ft 

- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 166 416 Ft, 

- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 324 964 Ft 

- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okira szerint): 1 841 452 Ft 

3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati projekthez 2019. évi 

költségvetésében az 324 964 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az 1)-2) pontban jelölt célra 

elkülöníti. 

4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, (különösen a 

támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, teljesítésére 

Grubits Ferenc polgármestert kéri fel. A polgármester köteles és jogosult a pályázati projekt 

megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, annak megfelelősége biztosítása érdekében mindent 

megtenni, további külön képviselő-testületi felhatalmazás hiányában is.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című felhívásra a „A soproni borvidék útjain. A borvidék megközelíthetőségének javítása az 

önkormányzati külterületi utak fejlesztése által” elnevezéssel, részben támogatásban részesített pályázati 

projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét az alábbiak szerint módosítja.  

A fent nevesített projekt 

- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9495 Kópháza, külterület, 

- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 2086, 2110, 2260 

  ezen túl megvalósítási helyszínek: 9495 Kópháza, Fő u. 15., Kossuth L. u. 15. 

- összes költsége: 25 156 545 Ft 

- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 20 980 409 Ft, 

- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 4 176 136 Ft 

- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okira szerint, 85%): 20 980 409 Ft 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat a pályázati projekthez 2019. évi költségvetési tartalék 

terhére a 4 176 136 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az fent jelölt célra elkülöníti. 

A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 

megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, teljesítésére Grubits Ferenc polgármestert kéri fel. A 

polgármester köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, 

annak megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselő-testületi 

felhatalmazás hiányában is. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytemplom körüli kiemelt 

fejlesztési terület átvezetéséhez szükséges dokumentációk elkészítésére megbízza a 

Regioplan Környezet- és Teleüléstervező Kft-t (9022 Győr, Újkapu utca 13.). 

A Képviselő-testület a feladat elvégzéséhez 600.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít Kópháza 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének egyéb célokra képzett tartalék kerete 

terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

dokumentációval kapcsolatosan eljárjon. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Grubits Ferenc 

polgármestert, hogy a Nagytemplom körüli területek rendezésével, terület összevonásával 

kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester  

Határidő: értelemszerű  

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kópházi 042/47 

hrsz-ú, 828 m2 területű és a 042/48 hrsz-ú, 421 m2 területű, 040 hrsz-ú, 1115 m2 területű 

ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a Kópháza község településszerkezeti 

tervében „Lf Int” és „Lu” övezetbe sorolt ingatlant négy éven belül a településszerkezeti 

tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra kívánja ténylegesen 

felhasználni. Terület felhasználás célja: területösszevonás.  

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

kapcsolatban eljárjon.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerű 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzati terület cseréjével kapcsolatos döntést a következő rendes testületi ülésre 

halasztja. 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt 

be a Magyar Falu Program keretén belül a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával című célterületre. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a fejlesztési 

elképzelések megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok megkezdéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2019. május 15.  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete elviekben támogatja a „Jövő 

emlékműve” kezdeményezést.  

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iskola 

energetikai pályázat közbeszerzési eljárásának eredményében való döntést elhalasztja és 

egy rendkívüli testületi ülésen újra tárgyalja.  

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat c) 

pontja alapján a Gagarin utca járda felújítására. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezetét a 2019. évi 

költségvetésének tartalékából biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint 

a pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, 

kötelezettségvállalásokat megtegye. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester  

Határidő: 2019. május 31. 

 

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. április 24-én megtartott nyílt 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 

Kópháza 788 helyrajzi számú, a valóságban a Kópháza, Fő u. 23. sz. alatti ingatlan 

tulajdonosaként a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által a Nakovich Mihály 

Általános Iskola és Óvoda épületében a tornacsarnok épület részleges átalakítására 

vonatkozó építési engedély kiadására irányuló eljárásban. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal  

 

k.m.f. 

 

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

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


