
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. május 15-én hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Óvoda előtető kialakítására 

kivitelező kiválasztása 

           

 

 

1/2020. (V.15.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodájának (9495. Kópháza, 

Petőfi tér 6.) udvari részén előtető kialakításának munkálatai elvégzésére elfogadom a 

Milkovics Kft. (9495. Kópháza, Ikvasor 4.; adószám: 25157996-2-08) bruttó 1.385.355 Ft 

összegű árajánlatát. A kivitelezés elvégzésére vállalkozási szerződés kerül megkötésre és 

aláírásra. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: azonnal 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. május 15-én hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Óvoda falszerkezet kialakítására 

kivitelező kiválasztása 

           

 

 

2/2020. (V.15.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodájának (9495. Kópháza, 

Petőfi tér 6.) felújítási, karbantartási (falszerkezet bontása, építése, vakolás, festés, 

törmelék elszállítása) munkálatai elvégzésére elfogadom az Ezüst Sólyom Kft. (9484. 

Pereszteg, Széchenyi u. 13.; adószám: 14578243-2-08) bruttó 1.074.344 Ft összegű 

árajánlatát. A kivitelezés elvégzésére vállalkozási szerződés kerül megkötésre és aláírásra. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: azonnal 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. május 25-én hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Iskola nagykapu felújítására 

kivitelező kiválasztása 

           

 

 

3/2020. (V.25.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda (9495. Kópháza, Fő u. 23.) fa 

nagykapujának felújítási, javítási munkálatai elvégzésére elfogadom a Faert 2005 Kft. 

(9495. Kópháza, Kossuth L. u. 71.; adószám: 13546179-2-08) bruttó 1.397.000 Ft összegű 

árajánlatát. A kivitelezés elvégzésére vállalkozási szerződés kerül megkötésre és aláírásra. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: azonnal 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. június 15-én hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Óvoda beépített szekrényeinek 

elkészítésére kivitelező 

kiválasztása 

           

 

 

4/2020. (VI.15.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodájába beépített 

szekrények készítésének és beszerelésének munkálatai elvégzésére elfogadom a Medi-Fa 

Faipari és Fizióterápiás Bt. (9407. Sopron-Jánostelep, Akácos u. 5.; adószám: 22137009-

2-08) bruttó 2.089.150 Ft összegű árajánlatát. A kivitelezés elvégzésére vállalkozási 

szerződés kerül megkötésre és aláírásra. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: azonnal 

 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. június 15-én hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Óvoda térkő lerakására 

kivitelező kiválasztása 

          

 

 

5/2020. (VI.15.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodájába térkövezési 

munkálatai elvégzésére elfogadom az Ezüst Sólyom Kft. (9484. Pereszteg, Széchenyi u. 

13.; adószám: 14578243-2-08) bruttó 1.535.783 Ft összegű árajánlatát. A kivitelezés 

elvégzésére vállalkozási szerződés kerül megkötésre és aláírásra. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: azonnal 

 

 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. november 26-án hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Közmeghallgatás, 2020. évi 

beszámoló megjelentetése 

           

 

 

6/2020. (XI.26.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) 

Kormányrendeletre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a jelenleg érvényben lévő 

rendezvénytilalomra tekintettel a lakossági tájékoztatás lehetőségét levél és elektronikus 

levél formájában biztosítja a lakosság számára, illetve a nemzetiségi önkormányzat 2020. 

évi munkájáról szóló beszámolót megjelenteti a Kópházi Hírekben. 

 

 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. november 26-án hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: 2021. évi munkaterv elfogadása  

           

 

 

7/2020. (XI.26.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

a mellékletben foglaltak szerint elfogadom Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

2021. évi munkatervét. 

 

 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2020. november 26-án hozott 

döntéséről. 

 

 

 

Tárgy: Nemzeti összetartozás emlékmű 

           

 

 

8/2020. (XI.26.) elnöki határozat 

Magyarország Kormánya által, a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti összetartozás éve alkalmából az 

emlékmű létesítésével, annak helyszínével egyetért, azonban az elhelyezésre kerülő 

plakettel nem ért egyet a jövőbeli diplomáciai problémákra való tekintettel. 

 

 

 

k.m.f. 

 

Payrits Marianna s.k.     dr. Rabi Kinga s.k. 

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


