I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Hivatalos név (teljes név)
Székhely
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként,
utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként,
utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme)

Kópháza Község Polgármesteri Hivatal
Kópháza
9495 Kópháza, Fő u. 15.
06-99-531-038
06-99-531-069
06-99-531-070
06-99-531-039

hivatal@kophaza.hu
www.kophaza.hu

Általános Ügyfélfogadás helye: 9495 Kópháza, Fő u.
15.
e-mail cím: admin@kophaza.hu

Az ügyfélfogadás rendje

Kópháza Község Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-16
Kedd: 12-15
Szerda: 730-15
Csütörtök: 8-15
Péntek: 8-1230
Ebédidő: 12-1230
Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó
és vezetőik megnevezésével)
dokumentum
Szervezeti struktúra

Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezése
Megjegyzés
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi
szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás
Polgármester: Grubits Ferenc
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon,
polgarmester@kophaza.hu
telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Alpolgármester: Völgyi Géza
Jegyző: dr. Rabi Kinga
jegyzo@kophaza.hu
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselőtestületi tagjai
Grubits Ferenc Ignác polgármester
Völgyi Géza alpolgármester
Feldmann Róbert képviselő
Firtl Mátyás képviselő
Filátz Péter képviselő
Kuslits István Tamás képviselő

Mandl Ferenc képviselő FÜGGETLEN

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon,
telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Polgármester: Grubits Ferenc
polgarmester@kophaza.hu
Alpolgármester: Völgyi Géza
Jegyző: dr. Rabi Kinga
jegyzo@kophaza.hu
Adminisztrátor: Grubits- Urbán Ildikó
admin@kophaza.hu
Adóügy: Tóth Györgyné
adougy@kophaza.hu
Igazgatás: Pető Béláné
igazgatas@kophaza.hu
Könyvelés: Markó Zoltánné
konyveles@kophaza.hu
Kulturális munkatárs: Egresitsné Taschner Mónika
kultur@kophaza.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezése
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes
neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Megjegyzés
Egészségügyi Intézmények
Gyermekorvos: Dr. Juronics Ilona
9495 Kópháza, Petőfi tér 2.
Tel: 06-99-357-641
Védőnő: Joó Anikó
9495 Kópháza, Petőfi tér 2.
Tel: 06-99-357-033

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának
vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló
vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezetek

Nincs

1.4. Közalapítványok
Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Adat megnevezése
Megjegyzés
Azon közalapítványok neve, amelyeket a
Kópházai Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány
közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói 9495 Kópháza, Fő u. 23.
jogát ő gyakorolja
Tagjai: Egresitsné Oláh Anikó, Klemensits Ingrid,
Közalapítvány székhelye
Feldmanné Rasztovits Szilvia, Korláth Zoltánné,
Közalapítvány kezelő szervének tagjai
Pete-Pikó Józsefné
Kópházi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
9495 Kópháza, Petőfi tér 6.
Tagjai: Böröndi Józsefné, Csizmazia Andrea,
Egresits Zoltánné, Knull Szilvia, Horváthné
Neubauer Adrienn

1.5. Lapok
Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Kópházi Hírek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely,
postacím, elektronikus levélcím)

Kópháza Község Önkormányzata
9495 Kópháza, Fő u. 15.
Tel: 06-99-531-038, 06-99-531-069, 06-99-531070
Fax: 06-99-531-039

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve

Völgyi Géza

A lapot jóváhagyó szerv neve

Ügyrendi Bizottság

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének hivatalos neve (teljes neve),
székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi
hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának
címe

Megjegyzés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021 Győr, Árpád u. 32.
Tel: 06-96-507-200
Fax: 06-96-507-205
hivatal@gyorkozig.hu
www.gyorkozig.hu
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
lásd fent
felügyeleti szerve ügyfélszolgálatának vagy
Ügyfélfogadás:
közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, Hétfő: 8-16
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
Kedd: 8-16
ügyfélfogadásának rendje
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-13
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési
szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt
alapító határozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, működési engedélye

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
Szervezeti és Működési szabályzat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény
2016. évi CL. törvény általános közigazgatási
rendtartásról
A törvények letölthetők a www.magyarorszag.hu
weboldalról
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása

Nincs ilyen adat

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Folyamatos feltöltés alatt
Adat megnevezése
Megjegyzés
Az államigazgatási, önkormányzati és A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként)
egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel és eljárástípusonként csoportosítva.
rendelkező, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv neve
Az államigazgatási, önkormányzati és lásd https://www.kophaza.hu/magyar/elerhetosegek/
egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel
rendelkező, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv illetékességi területe
Az államigazgatási, önkormányzati és
egyéb hatósági ügyekben az
ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása
Az államigazgatási, önkormányzati és
egyéb hatósági ügyekben az eljárási
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
összege

lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/nyomtatvanyok/

lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/nyomtatvanyok/

Az államigazgatási, önkormányzati és lásd
egyéb hatósági ügyekben az alapvető https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/szabalyzatok/
eljárási szabályok, ezek magyarázata,
az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az államigazgatási, önkormányzati és Lásd fent I. pont
egyéb hatósági ügyekben az eljárást
megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha
van), ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és
nyitvatartási idő
Az államigazgatási, önkormányzati és lásd https://www.kophaza.hu/magyar/elerhetosegek/
egyéb hatósági ügyekben az eljárást
megindító irat benyújtására nyitva álló
határidő
Az államigazgatási, önkormányzati és
egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája

https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/nyomtatvanyok/

Az államigazgatási, önkormányzati és
egyéb hatósági ügyekben igénybe
vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás

Nincs ilyen adat

Az államigazgatási, önkormányzati és
egyéb hatósági ügyekben az
ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nincs ilyen adat

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése

Megjegyzés
Az alapító okiratok tartalmazzák a költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatásokat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Nincs ilyen adat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Nincs ilyen adat

Alapító okiratok
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
tartalmának leírása

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Feltöltés alatt
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által az
lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/kozerdekualaptevékenysége ellátásához használt saját
adatok
fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások
jegyzéke
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1)
bekezdésében szereplő adatok
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei
Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése
Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
Kópházi Hírek
címei
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
Települést érintő hírek
témájának leírása
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz
Papíralapon, valamint
való hozzáférés módja
https://www.kophaza.hu/magyar/kophazi-hirekkoljnfoski-visti/

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért
fizetendő költségtérítés mértéke vagy az
ingyenesség ténye

Nincs

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A testületi szerv döntései előkészítésének lásd Szervezeti és Működési Szabályzat
rendje
A testületi szerv döntéseiben való
lásd Szervezeti és Működési Szabályzat
állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja (erre szolgáló
postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának
lásd Szervezeti és Működési Szabályzat
eljárási szabályai
A testületi szerv ülésének helye
9495 Kópháza, Fő u. 15.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje lásd
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuadatok/testuleti-ulesek/meghivo-dontest-elokeszito-anyagok/
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje lásd
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuadatok/testuleti-ulesek/meghivo-dontest-elokeszito-anyagok/
A testületi szerv ülései látogathatóságának lásd Szervezeti és Működési Szabályzat
rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuadatok/testuleti-ulesek/meghivo-dontest-elokeszito-anyagok/
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/hatarozatok/
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/hatarozatok/
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
Az Infotv alapján közzéteendő
lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok
Az Infotv. alapján közzéteendő
Jelenleg nincs
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek tekintetében az
egyeztetés állapota
A helyi önkormányzat képviselőhttps://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekutestületének nyilvános ülésére benyújtott adatok/testuleti-ulesek/meghivo-dontest-elokeszito-anyagok/
előterjesztések felsorolása
Összefoglaló a véleményezők
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuészrevételeiről, és az észrevételek
adatok/testuleti-ulesek/jegyzokonyvek/
elutasításának indokairól

Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indoklásuk

Megjegyzés
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/nyomtatvanyok/

Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által
lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek
közzétett hirdetmények, közlemények
Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése
Megjegyzés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/szabalyzatok
igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
Polgármesteri Hivatal
igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
9495 Kópháza, Fő u. 15.
igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége (postacíme, földrajzi helye,
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
Ilyen adat nem áll rendelkezésre
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen adat nem áll rendelkezésre

Ilyen adat nem áll rendelkezésre

Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
közzétételi lista

Megjegyzés
lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/kozerdekuadatok

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi
közzétételi lista

lásd www.kophaza.hu/onkormanyzat/kozerdekuadatok

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Adat megnevezése
Éves költségvetés

Megjegyzés
lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendeletek/

Számviteli törvény szerinti beszámoló

Feltöltés alatt

Költségvetés végrehajtásáról beszámoló

lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendeletek/

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2021/21012.pdf?ctid=762
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Ilyen adat nem áll rendelkezésre
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére
szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Megjegyzés
Nincs ilyen adat

Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére Feltöltés alatt
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendeletek/

II. Közzétételi egység: Támogatások
lásd https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/onkormanyzati-tamogatasokcivil-szervezetek-szamara/

III. Közzétételi egység: Szerződések
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/szerzodesek/
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok (pályázati
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat
eredménye)

Nincs ilyen adat

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei

lásd
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuadatok/onkormanyzati-tamogatasok-civil-szervezetekszamara/

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztése
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló lásd https://www.kophaza.hu/magyar/palyazatok/
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv,
lásd
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekumegkötött szerződésekről
adatok/kozbeszerzesi-tervek/
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/kozerdekuadatok/kozbeszerzesi-statisztikai-osszegzes/

Kópháza, 2021. november 12.

dr. Rabi Kinga

jegyző

