
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2021. április 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Bölcsődei tervek elkészítése  

           

 

11/2021. (IV.15) 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 bölcsőde épület vázlattervének, 

engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére megbízza a Molnár- Gáspár Attila  (9400 

Sopron, Verő J. u.1.,  , tervezői jogosultság: É/1 08 0372).  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

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 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Civil szervezetek támogatása  

           

 

12/2021. (IV.15) 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 a helyi civil szervezetek 2021. évi 

támogatásával kapcsolatban az alábbi határidőket állapítja meg:  

A támogatási igény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2021. május 31. 

A támogatási kérelmek elbírálási határideje. 2021. június 15. 

A megítélt támogatások átutalási határideje: 2021. július 01. 

A határozat meghozatalával egyidejűleg felhatalmazást kap dr. Rabi Kinga jegyző, hogy a 

támogatási kérelem nyomtatványt a fentiek szerint módosítsa, valamint a települési weboldalon a 

helyi civil e számára elérhetővé tegye.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

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 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Helyi piac létesítése 

           

 

13/2021. (IV.15) 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 Kópháza 347/1, 347/2 hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlanon helyi termelői piacot létesít.  

A határozat meghozatalával egyidejűleg felhatalmazást kap dr. Rabi Kinga jegyző, hogy a helyi 

termelői piac működtetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

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 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Asztali számítógép vásárlása 

           

 

14/2021. (IV.15) 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 a házi gyermekorvosi szolgálat 

munkájának biztosítására vásárol egy notebookot ( HP250 G7 15,6”, FHDA) és hozzá tartozó 

T5D-03314 Office 2019 csomagot  összesen nettó 332.800. Ft+ áfa , vagyis bruttó 422.656. Ft 

értékben a Master Partner Kft. ( 9400 Sopron, Kőszegi út 5-7. asz: 23946532-2-08) -től.  

A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2021.(III.7)számú 

önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében az  Önkormányzat 2021. évi kiadásai, tartalék 

soron biztosítja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

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 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Temető melletti út kialakítása 

           

 

15/2021. (IV.15) 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 a beérkezett árajánlatok alapján 

Feldmann Bau Kft. ( 9495 Kópháza, Mező u. 23. asz: 26549536-2-08) -t bízza meg nettó 1.251.000. 

Ft + áfa összegben a temető kerítés ( külső) déli oldalán murvás út kialakítási munkáival ( 350 

m2). A kivitelezési munka elvégzésre vállalkozói szerződés  kerül aláírásra.  

A határozat meghozatalával egyidejűleg felhatalmazást kap dr. Rabi Kinga jegyző a vállalkozói 

szerződés elkészítésére.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

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 15-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Office fiók bérlése 

           

 

16/2021. (IV.15) 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 a Polgármesteri Hivatal működésének 

biztosítása miatt, a hivatalban használt számítógépekhez egy év időtartamra bérleti szerződést köt 

CSP Office 365 ProPlus Gov rendszer, valamint a végpontvédelem használatához, összesen nettó 

503.000. Ft+ áfa , vagyis bruttó 638.810. Ft értékben a Master Partner Kft. ( 9400 Sopron, Kőszegi 

út 5-7. asz: 23946532-2-08) -től.  

A bérlettel kapcsolatban 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, tartalék soron biztosítja.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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. május 04-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza, Vasút u. 91. szám 

ingatlan bérbeadása 

           

 

17/2021. (V.04) 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 határozatlan időre, térítésmentesen  

bérbe adja a tulajdonában álló Kópháza, Vasút u. 91. szám alatti ingatlant a Kópházáért Za 

Koljnof Egyesület ( 9495 Kópháza, Fő u. 40., adószám: 19253543-1-08, társadalmi szervezeti 

nyilvántartó hatósága: Győri Törvényszék, nyilvántartási száma: 63188, képviselő:  Nyúl István 

elnök) részére.  

A bérbeadásról bérleti szerződés kerül aláírásra.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. május 31.  

 

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. május 25-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Soproni Vízmű Zrt. 2021. 

május 26-ai közgyűlése 

           

 

18/2021. (V.25) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Grubits Ferenc, mint Kópháza község polgármestere felhatalmazom Dr. Simon Istvánt, Sopron 

Megyei Jogú Város alpolgármesterét, hogy a Soproni Vízmű Zrt. 2021. május 26. napján 10 órára 

összehívott közgyűlésének valamennyi napirendi pontjában teljes körűen képviselje Kópháza 

települést.  

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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. május 31-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Vagyonkimutatás elfogadása 

           

 

19/2021. (V.31) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

 

Az önkormányzat és szervei  2020. évi vagyonkimutatását jelen határozat melléklete szerint 

hagyom jóvá.  

 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: 77/2018.( V. 30.) számú 

határozat hatályon kívül 

helyezése 

           

 

20/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

77/2018.( V. 30.) számú határozatot, mely szerint testület hozzájárult, hogy a Vodafone 

Távközlési Zrt. bázisállomást telepítsen Kópháza 375 hrsz.-ú ingatlanra hatályon kívül 

helyezem.  

A határozat meghozatalával egyidejűleg felhatalmazást kap dr. Rabi Kinga jegyző, hogy 

a Vodafone Távközlési Zrt.-t a döntésről értesítse.  

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző, 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza 347/4-347/7 hrsz.-ú 

területek rendezési terv 

módosítása 

           

21/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Meander Sopron Építész Iroda Kft ( 9400 Sopron, Paprét 38.) által elkészített, 23/2020 

munkaszámú, 2021. 04.14. dátumú Kópháza szabályozási terve és helyi építési 

szabályzatának módosítása- véleményezési dokumentációt Kópháza 347/4, 347/5, 347/6, 

347/7 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában elfogadom.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a 

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§. (4) bekezdés szerinti egyszerűsített eljárást 

lefolytassa.  

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Fakivágás és ültetés 

           

22/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Megbízom a Park- Erdő Stúdió Kft. ( 9437 Hegykő, Petőfi Sándor u. 66.) -t, hogy Kópháza 

Mária szobor melletti vadgesztenyefa és facsonk kivágását, elszállítását, a kivágott és a 

korábba kettétört fa tuskóinka talajszint alá marását 257.200. Ft + áfa összegben, 

valamint helyettük két darab új, előnevelt hársfa  ültetésété ( talajjavítással, támmal, 

faöntöző zsákkal, törzsvédő festéssel) 200.000. Ft + áfa összegben, továbbá az Ikvasoron 

kivágott 10 darab nyárfa tuskóinak marását 139.770. Ft + áfa összegben elvégezze.  

A munkák elvégzésére szerződés kerül aláírásra.   

 

Felelős: Grubits Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházi Óvodáért Alapítvány 

támogatás elszámolása 

 

           

23/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházi Óvodáért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatásának 

elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Községi Sportkör 

Egyesület  támogatás 

elszámolása 

     

      

24/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópháza Községi Sportkör Egyesület 2020. évi önkormányzati 

támogatásának elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházi Horvát Egyesület  

támogatás elszámolása 

     

      

25/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházi Horvát Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának 

elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházai Általános Iskola 

Tanulóiért Alapítvány  

támogatás elszámolása 

    

      

26/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2020. évi önkormányzati 

támogatásának elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Sinkovits Mátyás Természetbarát 

Egyesület támogatás elszámolása 

     

     

27/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Sinkovits Mátyás Természetbarát Egyesület 2020. évi önkormányzati 

támogatásának elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Hrvati- Horvátok Egyesület 

támogatás elszámolása 

     

     

28/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Hrvati- Horvátok Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásának 

elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházai Római Katolikus 

Plébánia támogatás elszámolása 

 

     

     

29/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházai Római Katolikus Plébánia 2020. évi önkormányzati 

támogatásának elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Magyar Vöröskereszt támogatás 

elszámolása 

 

 

     

     

30/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Magyar Vöröskereszt Győr- Moson- Sopron Megyei Szervezetének 

kérelmét, s 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolási határidejét 2022. május 

31-re módosítom. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatás 

elszámolása 

 

      

31/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

 

Elfogadom a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, s 2020. évi 

önkormányzati támogatásból fennmaradt 460.343. Ft elszámolási határidejét 2022. május 

31-re módosítom. 

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatás 

elszámolása 

     

     

32/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 339.657. Ft 2020. évi 

önkormányzati támogatásának elszámolását. 

 Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházi Horvát Egyesület 2021. 

évi támogatása 

 

     

     

33/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházi Horvát Egyesület ( 9495 Kópháza, Fő u.15., asz: 19113241-1-08) 

2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az önkormányzat és 

szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően 600.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban 

részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Községi Sportkör 

Egyesület 2021. évi 

támogatása 

     

     

34/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópháza Községi Sportkör Egyesület ( 9495 Kópháza, Fő u. 15. asz: 

19882194-1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az 

önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 1.300.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatásban részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházai Római Katolikus 

Plébánia 2021. évi támogatása 

     

     

35/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházai Római Katolikus Plébánia ( 9495 Kópháza, Kossuth L. u. 77/A. 

asz: 19885908-1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az 

önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 2.000.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatásban részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházai Általános Iskola 

Tanulóiért Alapítvány 2021. évi 

támogatása 

     

     

36/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány ( 9495 Kópháza, Fő u. 23. 

asz: 18528453-1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az 

önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 50.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatásban részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 2021. évi 

támogatása 

     

     

37/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópháza Őszirózsa Nyugdíjasklub ( 9495 Kópháza, Fő u. 17. asz: 18982806-

1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az önkormányzat 

és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően 50.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban 

részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Sinkovits Mátyás Természetbarát 

Egyesület 2021. évi támogatása 

     

     

38/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Sinkovits Mátyás Természetbarát Egyesület ( 9495 Kópháza, Fő u. 15. asz: 

18622519-1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az 

önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 200.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatásban részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházáért Za Koljnof Egyesület 

2021. évi támogatása 

 

     

     

39/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházáért Za Koljnof  Egyesület ( 9495 Kópháza, Fő u. 40. asz: 19253543-

1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az önkormányzat 

és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően 600.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban 

részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópházi Óvodáért Alapítvány 

2021. évi támogatása 

 

     

     

40/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

Elfogadom a Kópházi Óvodáért Alapítvány ( 9495 Kópháza, Petőfi tér 6. asz: 18533251-

1-08) 2021. évre benyújtott önkormányzati támogatás iránti kérelmét, s az önkormányzat 

és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló  5/2021(III.12) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően 50.000. Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban 

részesítem. A felhasználás elszámolásának határideje 2022. május 31.  

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse, a támogatási szerződést elkészítse, valamint felhatalmazom Markó 

Zoltánné pénzügyi főelőadót, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 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. június 08-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Kópháza Őszirózsa 

Nyugdíjasklub támogatás 

elszámolása 

 

     

     

41/2021. (VI.08) polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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: 

 

Elfogadom a Kópháza Őszirózsa Nyugdíjasklub kérelmét, sa 2020. évi önkormányzati 

támogatás elszámolási határidejét 2022. május 31-re módosítom. 

Jelen határozattal egyidejűleg felhatalmazom dr. Rabi Kinga jegyzőt, hogy a döntésről a 

szervezetet értesítse.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: 2021. június 30. 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


