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1. Tervezett egyéb szolgáltatások, szolgáltatási terv a 2004-ben:

igénybevev
ık köre

tervezett ára

Fénymásolás,

10 éves
kortól
14 éves
kortól
10 éves
kortól

A4 oldal 20 Ft, A3 oldal 30 Ft

Videofilm kölcsönzése
Régi és új fényképek,
dokumentumok
digitalizálása
Nyomtatás
Segítségnyújtás pályázatok
írásához
Megemlékezések.
rendezvények
megörökítése fényképen,
ezek digitalizálása
Az elindított Undi Lapok
többszöri megjelentetése
Helyismereti
információkat és
dokumentumokat győjt,
A falu honlapjának
fejlesztése, melynek címe:
www.undkozseg.ini.hu.

10 éves
kortól
14 éves
kortól
Lakosság

Lakosság
Lakosság

Lakosság

100 Ft /db
Ingyenes, ha a falu honlapjához
felhasználható, egyéb esetekben 20
Ft/ kép
FF 20 Ft / oldal
Színes 50 Ft/oldal
ingyenes
Ingyenes, ha a falu honlapjához
felhasználható, egyéb esetekben 20
Ft/ kép
Ingyenes, Községi Önkormányzat és
az Egyesületek kiadványa
Ingyenes, ha a falu honlapjához
felhasználható, egyéb esetekben 20
Ft/ kép
ingyenes

eMagyarország
Pont fenntartásának
tervezett
finanszírozása

Önkormányzat Az Önkormányzat egyéb szolgáltatásokból
befolyó összeget az eMagyarország Pont fenntartására ill.
fejlesztésére fordítja

egyéb szolgáltatások

Az eMagyarország Ponttal kapcsolatban megfogalmazott célkitőzéseink:
 Közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 A lakosság hivatalos ügyeinek intézése interneten keresztül (adó, banki
szolgáltatás: pl. átutalás, számla lekérdezés)
 A kistérségi együttmőködés fenntartásának, együttmőködésének megerısítése.
 A kor igényeinek megfelelı információs és kommunikációs technológia alkalmazása
 A nemzetiségi nyelv és kultúra iránti fogékonyság erısítése az információszerzés
korszerő eszközeivel
 Felzárkóztatás a különbözı szociális környezetbıl érkezı lakosság számára, hátrányos
helyzető családokban élık esélyeinek növelése.
 Településünk megtartó erejét növeli a kor igényeinek megfelelı, jól felszerelt
intézmény
 Internet hozzáférés révén élı, mindennapos kapcsolatot (mind baráti, mind
intézményi) lehet kialakítani horvátországi és ausztriai településekkel.
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 Szintén az Internet segítségével lehetıség nyílik arra, hogy a diákok teljesebb képet
alkothassanak a horvát nép tárgyi és szellemi kultúrájáról. Internet hozzáféréssel
„bejuthatunk”
könyvtárakba,
lapozgathatunk
anyaországi
folyóiratok,
gyermekmagazinok között, elbarangolhatunk ismeretlen helyekre, tájakra.
Letölthetünk ingyenes programokat, s azokat egy külön mappát nyitva tárolhatjuk.
 Bejelentkezés vizsgákra a Neptun rendszer segítségével
 Tájékozódhat a hírügynökségek által kiadott hírekrıl, a sporteseményekrıl és az
idıjárás jelentésekrıl.
 Kirándulások ügyiratkezelése, amelyben a különbözı utazási irodákhoz küldött
árkalkuláció levéltıl, egészen az Interneten a témával kapcsolatban található címekig
minden helyet kaphat, nem beszélve az élménybeszámolókról, a kirándulásokon
készített képekbıl álló képtárig, de itt kaphatnak helyet az Internetrıl levett térképek
is.
 A falu életének fontos mozzanatait megörökítı képekbıl győjteményt készíthetünk,
amelybıl képnézı programmal válogathatunk, vagy akár csak gyönyörködhetünk
bennük.
 Pályázatokat keresünk a faluban mőködı egyesületeknek: néptánccsoportnak,
tambura-zenekarnak, sportkörnek, tőzoltóknak, a községszépítı egyesületnek.
 Kikereshet információkat adatbázisok és könyvtárak ezreibıl, szerte a világon.
 Letölthet bármit a sok ezer dokumentum, újság, könyv és számítógépes program
közül.
 A faluban lakó fiataloknak segíteni tud, pl. iskolák keresése, felvételivel kapcsolatos
információkhoz jut egyszerően.
 Vállalkozók részére pályázatokat, ingyenes hirdetési lehetıséget kereshet.
 A tanulók rendszeresen kereshetnek a tananyaggal kapcsolatos helyeket.
 Táborok, kirándulások szervezésében nagy segítségünkre lehet az Internet..
 Kapcsolatteremtés az Internet adta lehetıségek segítségével (Chat, Irc )
 Kapcsolattartás más hasonló településekkel
 Társaloghat az emberekkel különbözı nyelveken különbözı témákról.
 Menetrendekben kereshetünk
 Kapcsolatot tarthat barátaival, kollégáival a világ minden részén.
Mindent lehetetlen felsorolni, de a leglényegessebbeket kiemelve, amelyek egy faluban
számításba jöhetnek.
Rendelés on- line áruházakból
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2. Az eMagyarország Pont a könyvtárban üzemel, kibıvítve annak szolgáltatásait
Eddigi szolgáltatások (2004–óta)
 Informatikai szaktanácsadás
 Fénymásolás
 DVD kölcsönzés
 Régi és új fényképek, dokumentumok digitalizálása
 Nyomtatás
 Segítségnyújtás pályázatok írásához
 Rendezvények szervezése, megörökítése
 Az Undi Lapok megjelentetése
 A honlap fejlesztése, melynek címe: www.und.hu.
 A lakosság illetve hivatalok internet hozzáférésének elısegítése különbözı
szolgáltatók segítségével (T – Online; RLAN; Morse)
Az eMagyarország Ponttal kapcsolatban megfogalmazott célkitőzéseinket, melyeket az
IHM_ITP_16 pályázatban magunk elé tőztünk, az elmúlt évek alatt sikerült
teljesítenünk, néhány ezek közül
 Közhasznú információs szolgáltatás
 A lakosság hivatalos ügyeinek intézése interneten keresztül
 A nemzetiségi nyelv és kultúra iránti fogékonyság erısítése az információszerzés
korszerő eszközeivel
 Településünk megtartó erejét növeli a kor igényeinek megfelelı, jól felszerelt
intézmény
 Internet hozzáférés révén élı, mindennapos kapcsolat (baráti, intézményi)
 Bejelentkezés vizsgákra a Neptun rendszer segítségével, az évek során nagyon
sok fıiskolás és egyetemista vette igénybe az eMagyarország Pont szolgáltatásait,
így téve eleget a tanulmányi követelményeknek
 A falu életének fontos mozzanatait megörökítı képekbıl győjtemény készítése
 Pályázatokat keresünk a faluban mőködı egyesületeknek
 Vállalkozók részére pályázatok, hirdetési lehetıségek keresése
 Segítségnyújtás a falu naptárának elkészítésében
Mindent lehetetlen felsorolni, a leglényegesebbeket emeltük ki.
Az eMagyarországponton tevékenykedık nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a faluban több
internethozzáférési lehetıség között válaszhatnak.
2008 –ban részt vettünk az eMOP 2.0 pályázaton, amelyet megnyertünk, 280000 Ft
összegben kaptunk támogatást, melyen újabb eszközöket vásároltunk, egy projektorral és
egy nyomtatóval bıvült az eszközparkunk.
Ez a pályázat még nagyobb lehetıséget biztosít ahhoz, hogy a faluban valóban XXI.
századi lehetıségek legyenek.

