
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2021. május 14-én hozott 

döntéséről. 

 

 

Tárgy: Költségvetési határozat 

módosítása 

          

 

 

14/2021. (V.14.) 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 elfogadó 8/2021.(III. 

12.) számú elnöki határozatot az alábbiak szerint kiegészítem:  

9. számú melléklet: Nakovich Mihály Általános Iskola és óvoda 2021. évi költségvetésének 

kiadások és bevételek  kormányzati funkcióként előirányzata 

A határozat többi része változatlan marad.  

A határozatban hivatkozott mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. 

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 2021. május 27-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Intézményi gyermekétkeztetés 

         

15/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (továbbiakban. Gyvt..) 1997. 

évi XXXI. törvény 21/A. §., 147.§. (1), 151.§. alapján, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2.§. (4) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületével 

egyetértésben, az alábbi döntést hoztam meg: 

A Gyvt..21/A. §. (1) és (2) bekezdés szerinti intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/A. §. (3) b. 

pontja alapján az általa fenntartott Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda intézményben 

biztosítja vásárolt szolgáltatás útján.  Az intézményi gyermekétkeztetésért a Gyvt. 146.§. (1) 

bekezdés alapján térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja 

meg a Gyvt. 151.§. (4) bekezdés alapján. A Gyvt. 21/B §. (1) bekezdésben meghatározott 

gyermekek részére ingyenesen biztosítja. A Gyvt. 21/ b. §.  (2) bekezdésben meghatározott 

gyermekek részére normatív kedvezményként biztosítja. 

Az önkormányzat a fentieken túl egyéb kedvezményt nem állapít meg.  

Az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 2021. évben a képviselő-testület az 

alábbiak szerint állapítja meg :  

Óvodás gyermek:                               417.-Ft 

Iskolás napközis gyermek:                504.-Ft 

Iskolás menzás gyermek:                 319.-Ft 

A térítési díjak áfát nem tartalmaznak és forintban értendők. 

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 2021. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskola épületének szigetelése 

          

 

16/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 a NEMZ-N-21-0027 számú támogatói 

okirattal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- től ( 1016 Budapest Gellérthegy utca 30-32. ) 

50 millió forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználási célja „ Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda energiahatékonyságot célzó korszerűsítésének 

befejezése, valamint állagmegóvási munkálatainak támogatása”. 

A támogatásból kerül finanszírozásra a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda 

Kópháza, Fő u. 23. szám alatti iskolaépület szigetelése és színezése. A kivitelezési 

munkálatokkal a beérkezett árajánlatok alapján az önkormányzat a Feldmann Bau Kft. 

( 9495 Kópháza, mező u. 23. asz. 26549536-2-08, bankszámlaszám: 59500375-16435920) 

bízza meg bruttó 17.994.364. Ft összegben.   A munkák elvégzésére szerződés kerül 

aláírásra.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 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. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskola épületének tetőfelújítása 

          

 

17/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 a NEMZ-N-21-0027 számú támogatói 

okirattal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- től ( 1016 Budapest Gellérthegy utca 30-32. ) 

50 millió forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználási célja „ Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda energiahatékonyságot célzó korszerűsítésének 

befejezése, valamint állagmegóvási munkálatainak támogatása”. 

A támogatásból kerül finanszírozásra a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda 

Kópháza, Fő u. 23. szám alatti iskolaépülettetőhéjazat cseréje. A kivitelezési 

munkálatokkal a beérkezett árajánlatokat, referenciákat összeségében tekintve, valamint 

a tervezői szakvélemény alapján az önkormányzat a MILKOVICS KFT-t ( 9495 

Kópháza, Ikvasor 4. asz. 25157996-2-08, bankszámlaszám: 59500375-11112875) bízza 

meg bruttó 27.883.686. Ft összegben.   A munkák elvégzésére szerződés kerül aláírásra.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 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. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskola épületének felújításához 

műszaki ellenőr megbízása 

          

 

18/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 a NEMZ-N-21-0027 számú támogatói 

okirattal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- től ( 1016 Budapest Gellérthegy utca 30-32. ) 

50 millió forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználási célja „ Nakovich 

Mihály Általános Iskola és Óvoda energiahatékonyságot célzó korszerűsítésének 

befejezése, valamint állagmegóvási munkálatainak támogatása”. 

A támogatásból kerül finanszírozásra a Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda 

Kópháza, Fő u. 23. szám alatti iskolaépület szigetelése és színezése, tetőhéjazat cseréje. A 

kivitelezési munkákhoz az önkormányzat műszaki ellenőrt bíz meg. A beérkezett 

árajánlatok alapján az önkormányzat a Zombó Péter (9481 Pinnye, Arany János utca 75. 

egyéni vállalkozót) bízza meg nettó 450.000. Ft + áfa összegben.   A munkák elvégzésére 

szerződés kerül aláírásra.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 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. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskolai gyümölcsprogram a 

2021/2022. tanévben 

          

 

19/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 csatlakozik a 2021/2022. tanévben is az 

iskolagyümölcs és iskolazöldség programhoz. Az önkormányzat elfogadja a  2020. évben 

megkötött szerződés módosítását a Hanság- Fertőmenti Szövetkezettel ( 9300 Csorna, 

Köztársaság u. 26. asz: 13014278-2-08.).  

Az önkormányzat a 2021/2022. tanévben iskolagyümölcs és iskolazöldség szállításával 

Hanság- Fertőmenti Szövetkezetet bízza meg.  

A gyümölcs és zöldség szállítására szerződés kerül aláírásra.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 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. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: Iskolatej program a 

2021/2022. tanévben 

     

     

 

20/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 csatlakozik a 2021/2022. tanévben az 

iskolatej programhoz. Az önkormányzat elfogadja a Mórich Kft. ajánlatát ( 9131 

Mórichida, Téti u. 1. asz: 12647136-2-08.) az iskolatej szállítására.  

Az önkormányzat a 2021/2022. tanévben iskolatej szállításával Mórich Kft. -t bízza meg.  

A  tej szállítására szerződés kerül aláírásra.  

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 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. május 27-én hozott 

döntéséről. 

Tárgy: 2020. évi zárszámadás 

      

 

21/2021. (V.27.) elnöki határozat 

 

Magyarország Kormánya által 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 elfogadja a 2020. évi zárszámadását .  

A jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  

- 1. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

előirányzat felhasználási terve 

- 2. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

kiadásai 

- 3. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

bevételei 

- 4. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi irányító 

szervi támogatások folyósítása 

- 5. számú melléklet: Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetési  mérlege 

Felelős: Payrits Marianna 

Határidő: 2021. május 31.  

k.m.f. 

 

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

elnök       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 


