
Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2020. november 26-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Bérleti szerződés a Magyar 

Telekom Nyrt-vel 

           

 

 

13/2020. (XI.26.) polgármesteri 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 Magyar Telekom Nyrt.-vel (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., 

adószám: 10773381-2-44) a korábban 2012. április 10-én megkötött Albérleti Szerződés 

2020. december 31-el szűnik meg, ezért 2021. január 1-el a 9495 Kópháza, 068/2. hrsz. 

alatt található ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződés megkötéséről határozok. 

 

 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2020. november 26-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy:  Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázat 2021. évi 

támogatási összege 

   

 

 

14/2020. (XI.26.) polgármesteri határozat 

 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel 

2020. március 11. napján Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – mely szerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

a polgármester gyakorolja – az alábbiakról döntöttem: 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatában 3.000,- Ft/hó összeggel 

támogatja az önkormányzat a tanulókat 10 hónapon át a 2020/2021. tanév második, illetve 

a 2021/2022. tanév első felében. 

Kópháza Község Polgármestereként kötelezettséget vállalok arra, hogy az önkormányzat 

által vállalt támogatás összege a 2021. évi költségvetésbe beépítésre kerül. 

 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2020. november 26-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Idősek napi utalvány 

           

 

 

15/2020. (XI.26.) polgármesteri 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: 

az idősek napjának megünnepléséhez 4.000 Ft/fő összegű utalvány formájában, egyszeri 

támogatásban részesítem a településen élő 64 év feletti lakókat. 

A támogatás összegét a 2020. évi költségvetés szociális keretének terhére állapítottam meg, 

továbbá felhatalmazom a jegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 

 

 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm.  



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2020. november 26-án hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Mikulás csomagok a 

falu óvodásainak és tanulóinak 

           

 

 

16/2020. (XI.26.) polgármesteri 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 Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda óvodásai és tanulói részére 500 Ft/fő 

értékben Mikulás csomag beszerzéséről döntök. A támogatás összegét a 2020. évi 

költségvetés szociális keretének terhére állapítottam meg. 

 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozat kivonat 

 

Készült Kópháza Község Polgármesterének 2020. december 07-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: Támogatás megítélése a 

Művelődési ház bejárata 

burkolási munkáihoz 

           

 

 

17/2020. (XII.07.) polgármesteri 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: 

Hozzájárulok, hogy a Kópházi Horvát Egyesület az APSZ-2006 Kft. vállalkozó (9495 

Kópháza, Béke u. 44.) árajánlata alapján a Művelődési Ház bejárati lépcső és terasz 

burkolási munkálatait 647 192 Ft összegben elvégeztesse, melyhez az önkormányzat 

támogatásképpen 205.788. Ft összeggel járul hozzá. A támogatással a Kópházi Horvát 

Egyesületnek 2020. december 20. napjáig kell elszámolni. Ezen támogatást az 

önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 

A támogatás finanszírozására szerződés kerül megkötésre és aláírásra. 

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 2020. december 31-én hozott döntéséről. 

 

Tárgy: 2021. évi belső 

ellenőrzési terv elfogadása 

           

 

 

18/2020. (XII.31.) polgármesteri 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, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§. (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, az alábbi 

döntést hoztam meg: 

Elfogadom 2021. évre vonatkozóan a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 

készített Stratégiai Ellenőrzési tervet (szám: 40.767/2020), valamint az Éves Ellenőrzési 

tervet (szám: 40.767/2020). 

Felkéri a jegyzőt a határozat megküldésére az ellenőrzést végző szervnek.  

 

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző 

Határidő: azonnal 

 

k.m.f. 

 

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

      polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

adm. 

 

 


