
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 05-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2019. (IX.05.) számú képviselő-testületi határozat  

Napirend: 

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna jegyző (írásban) 

 

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

támogatásban részesített pályázati projekt megvalósításához szükséges döntések 

 Előterjesztő: Ozsánna Ramóna (szóban) 

 

 

 
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. szeptember 05-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2019. (IX.05.) számú képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület hitelesítőknek választja Grubits Róbert és Feldmann 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. szeptember 05-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2019. (IX.05.) számú képviselő-testületi határozat  

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

Program keretében meghirdetetett 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 

- teljes költsége: 11 752 150 Ft 

- elszámolható költsége: 10 387 663 Ft 

- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 166 416 Ft, 

- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 666 086 Ft, 

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

 

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

2019. évi költségvetésében az 666 086 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 

k.m.f. 

 

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

          polgármester            jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


