
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2021. január 07-én hozott 

döntéséről. 

 

 

   Tárgy: Horvátországi földrengés 

károsultjainak megsegítése 

           

 

 

1/2021. (I.07.) 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 Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 100.000. Ft azaz egyszázezer forint 

támogatást nyújt 2020.december 29-én Horvátországban történt földrengés 

károsultjainak pénzbeli megsegítésére a Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzaton 

keresztül. 

Felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a támogatás  átutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: Payrits Mariann elnök 

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 2021. január 07-én hozott 

döntéséről. 

 

  

   Tárgy: Horvátországi földrengés 

károsultjainak természetbeni 

megsegítése 

           

 

2/2021. (I.07.) 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 Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 50.000. Ft azaz ötvenezer forint összegben 

tisztítószert vásárol Higi-Shop Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-től ( 9400 Sopron, 

Lófuttató utca 14.). A tisztítószereket  adományként Zágráb-ba szállíttatja. 

Felelős: Klemensits Ingrid elnökhelyettes 

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 2021. január 29-én hozott 

döntéséről. 

 

  

Tárgy: Házirend - óvoda  

           

 

3/2021. (I.29.) 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, Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvoda házirendjével kapcsolatban, mint 

az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorol. A fenntartó a házirend 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. január 31.  

 

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 2021. február 10-én hozott 

döntéséről. 

 

 Tárgy: Házirend - iskola  

           

 

4/2021. (II.10.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda házirendjével kapcsolatban, mint az intézmény 

fenntartója egyetértési jogkört gyakorol. A fenntartó a házirend rendelkezéseivel 

egyetért, azokat jóváhagyja. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. február 10. 

 

 

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 2021. február 10-én hozott 

döntéséről. 

 

 Tárgy: Iskolai körzethatárok  

           

 

5/2021. (II.10.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi 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. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. február 15.  

 

 

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 2021. február 10-én hozott 

döntéséről. 

 

 Tárgy: Színházi előadás 

           

 

6/2021. (II.10.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pécsi 

Horvát Színház Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Anna u. 17. asz: 25184158-2-02) Cehov: 

Prosidba i Medvjed című online előadásra kötött megállapodást 25. ezer Ft. + Áfa térítési 

díjért. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. február 15.  

 

 

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 2021. március 12-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: 2020. évi költségvetés 

módosítása 

           

7/2021. (III.12.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 80/2021. (II.22.) 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A 2020. évi költségvetés elfogadásáról szóló 14/2020. (III.04.) számú határozatot az alábbiak szerint 

módosítom:  

A 2020. évi költségvetést 195.524.867 ezer Forint kiadási és bevételi főösszeggel, valamint az alábbi 

mellékletekkel elfogadom: 

1. számú melléklet: 2020. évi módosított költségvetésének egységes rovatrend szerint a kiemelt 

kiadási és bevételi jogcímeit 

2. számú melléklet: 2020. évi módosított költségvetésének kiadásai 

3. számú melléklet: 2020. évi módosított költségvetésének bevételei 

4. számú melléklet: 2020. évi módosított költségvetésének irányító szervi támogatása  

5. számú melléklet: 2020. évi módosított költségvetésének mérlege közgazdasági tagolásban 

A 14/2020. (III.04.) számú határozat többi pontja változatlan marad. 

A határozatban hivatkozott mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. március 17.  

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 2021. március 12-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: 2021. évi költségvetés 

elfogadása 

           

 

8/2021. (III.12.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 80/2021. (II.22.) 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadom el:  

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését 

214.124.530 Forint kiadási és bevételi főösszeggel, valamint az alábbi mellékletekkel elfogadja: 

1. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének az 

egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímei 

2. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási 

előirányzata 

3. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

kiadások  kormányzati funkciónként előirányzata 

4. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi 

előirányzata 

5. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

bevételek  kormányzati funkciónként előirányzata 

6. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat irányító szervi támogatásának 

folyósítása 

7. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági 

tagolásban 

8. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó hiteltörlesztései, 

kötelezettségei, beruházásai nincsenek. 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatással nem rendelkezik. 



Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. 

A Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 30 napon túli elismert tartozásállománnyal nem 

rendelkezik.  

A határozatban hivatkozott mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. március 17.  

 

 

 

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 2021. március 26-án hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Költségvetési határozatok 

módosítása 
 

9/2021. (III.26.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

1. A 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2021(III.12.) számú határozat bevezető részét az 

alábbiak szerint módosítom:  

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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A határozat többi része változatlan marad.  

2. A 2021. évi költségvetés elfogadásáról szóló 8/2021(III.12.) számú határozat bevezető részét az 

alábbiak szerint módosítom:  

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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A határozat többi része változatlan marad.  

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 2021. március 26-án hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Telefon használat 

           

 

10/2021. (III.26.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő SIM kártyát Klemensits 

Ingrid kezelje, úgyhogy a számlát a nemzetiségi önkormányzat továbbra is fizeti 

képviselői megbízatása idejére. 

Felelős: Payrits Mariann elnök 

Határidő: folyamatos 

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 2021. március 26-án hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Újság előfizetés 

           

 

11/2021. (III.26.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Hrvatska 

Novine újság egy éves előfizetését 3 példányban. 

Felelős: Payrits Mariann elnök 

Határidő: folyamatos 

 

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 2021. március 26-án hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskola beíratás 

           

 

12/2021. (III.26.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda beiratkozási időpontját 2021.04.15.-16 

közötti időszakban határozom meg.  

Felelős: Payrits Mariann elnök 

Határidő: folyamatos 

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 2021. március 26-án hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Óvodai ügyelet 

           

 

13/2021. (III.26.) elnöki 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 

testületével egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

Mint a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda fenntartója úgy rendelkezem, hogy a 

2021. évben a veszélyhelyzetre való tekintettel az  óvodai nyári szünet idején az intézmény 

a szülők kérése alapján ügyeleti rendben folyamatosan nyitva lesz.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: folyamatos  

k.m.f. 

 

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

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


