
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. február 12-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Iskolai körzethatárok  

           

 

1/2021. (II.12) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

1/2021. (II.12.)  számú önkormányzati határozat  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Soproni Tankerületi 

Központ TK/078/01179-31/2020. számú levelének I. sz. mellékletében foglalt körzethatárt 

az alábbiak szerint: 

Köznevelési intézmény: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda  

     9495 Kópháza, Fő u. 23. 

     OM azonosító: 030674 

Beiskolázási körzet: Kizárólag horvát nemzetiségi oktatás tekintetében Kópháza település 

közigazgatási területe. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Soproni Tankerületi 

Központot tájékoztassa.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. február 15.  

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Horvátországi földrengés 

áldozatainak megsegítése 

           

 

2/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 500. 000. Ft-tal támogatja a 

2020. évi földrengés okozta károk helyreállítását a horvátországi „Ivan Gorana Kovacic” 

Általános Iskolában. (székhelye: Gora 61; számlavezető pénzintézete: OTP Banka, 

bankszámla száma:HR2824070001188010929 Swift code: OTPVHR2X ).  

A támogatás finanszírozására szerződés kerül megkötésre és aláírásra a támogatott „Ivan 

Gorana Kovacic” Általános Iskolával.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: A szerződés megkötésétől számított 10 banki nap.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Sütőolaj elszállítása 

           

 

3/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata szerződést köt a H-bio Kft.( 9111 Tényő, Radnóti út 35. 

cgj: 08-09-0213330, asz: 23159538-2-08, KTJ: 102449607, KÜJ: 102806256) -vel a 

településen a lakosság körében keletkezett használt sütőolaj díjmentes elszállítására. 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. április 10.  

 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

 

Tárgy: Étel kiszállítása 

           

 

4/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata elutasítja Rasztovics Julianna Kópháza, Soproni u 15. 

alatti lakos kérelmét, hogy az intézményi konyháról az ebédet házhoz szállítsák.  

Felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.  

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. április 10.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

 

Tárgy:  Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér beszámolója 

           

 

5/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata elfogadja Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

beszámolóját a 2020. évben a településnek nyújtott szolgáltatásról.  

Felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér igazgatóját  értesítse.  

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. április 10.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy:  Rendőrnapi jutalmazás 

           

 

6/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata 50.000. Ft -tal támogatja a Soproni 

Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály munkatársait a kiemelkedő szakmai 

tevékenységükért.  

Felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a kifizetésről intézkedjen. 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. április 30.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

 

Tárgy:  Kerékpárút tervezés 

           

 

7/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata Piczinger Kriszitán  egyéni vállalkozó tervezőt ( 9444 

Fertőszentmiklós, Agghegy 20.)  bízza meg Harka- Kópháza- Nagycenk településeket 

összekötő kerékpárút kópházi szakaszának megtervezésére nettó 1.460.000. Ft összegben. 

A szakasz becsült hossza 3650 m). A megbízásra szerződés kerül aláírásra.  

A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

5/2021.(III.7)számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében az  Önkormányzat 

2021. évi kiadásai, Szakmai tevékenységet segítő  szolgáltatások  ( rovatszám: K336) soron 

biztosítja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. április 30.  

 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy:  étkezési támogatás  

 

8/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata Wicsinszky Jenő Kópháza, Ikvasor 21. szám alatti 

lakos részére – rendkívüli méltányosságból- étkeztetés céljából 2021. április 1-től 2022. 

március 31.-ig támogatást állapít meg. Döntésem a többször módosított 8/2015.(IV.15.) 

rendelet 14.§. -án alapul.  

A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

5/2021.(III.7)számú önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében az  Önkormányzat 

2021. évi kiadásai, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 

ellátások, önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás  ( rovatszám: K48) 

soron biztosítja.  

Felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy kifizetésről gondoskodjon.   

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző  

Határidő: 15 nap 

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy:  Kópháza, Béke utca végén 

1134/12 hrsz-ú út melletti 

csapadékvíz csatorna építési munka 

           

 

9/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Község Önkormányzata Viat Szolgáltató Kft.-t ( 9484 Pereszteg, Temető u. 20 

asz: 11406280-2-08.)  bízza meg Kópháza, Béke végén az 1134/12 hrsz-ú út melletti 

csapadékvíz csatorna építési munkáinak elvégzésére nettó 980.000. Ft összegben. A 

megbízásra szerződés került aláírásra. 

A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

5/2021.(III.7)számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében az  Önkormányzat 

2021. évi kiadásai, ingatlanok létesítése, beszerzése ( rovatszám: K62) soron biztosítja.  

 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 01-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy:  113/2020.(X.28.) számú 

határozat módosítása 

           

 

10/2021. (IV.01) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 27/2021. (I.29.) 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, Kópháza Község Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

113/2020. (X.28.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítom:  

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytemplom mögötti lakóterület 

rendezési terv módosításának elkészítésére megbízza a Meander Sopron Építész Iroda Kft.-t (9400 

Sopron, Paprét 38.) nettó 500.ezer Ft + áfa azaz 635. ezer Ft összegben. A rendezési terv 

módosításának finanszírozója a GMM 2005 Kft. ( 9495 Kópháza, Vasút u. 87. asz: 13361848-2-08).  

A rendezési terv módosításának elkészítésére három oldalú tervezői vállalkozási szerződés kerül 

megkötésre.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerű 

k.m.f. 

 

Grubits Ferenc s.k.         dr. Rabi Kinga s.k. 

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 


