
UUnnddii  LLaappookk 
  

www.und.hu 
UND KÖZSÉG IDŐSZAKOSAN 

MEGJELENŐ LAPJA 
17. évfolyam 1. szám 

 

Tisztelettel Köszöntöm Kedves Olvasóinkat! 

Kicsit kellemetlen gondolatokkal kezdeném, de valahol ezt is vállalnom kell… 

 

„Természetesen mindenki álláspontját lehetetlen figyelembe venni, de egyesek úgy 

viszonyulnak az önkormányzathoz, mint a klasszikus- van rajta sapka, nincs rajta sapka- 

történetben.” olvashatjuk sok helyen, sok esetben, de ez sajnos most is így van… 

 

1. gondolat 

Nagyon kellemetlen helyzet sajnos, hogy anno 2003-ban én hívtam életre az 

Undi Lapokat, de sajnos az utóbbi időben mégsem jelent meg. 

Az információk csak a hirdetőkön és a 2000 óta szintén hozzám köthető online 

felületeken lettek megosztva, mivel mindig volt sürgősebb és fontosabb a lap 

írásánál. 

Ezért elnézést kérek, de ez a kiadvány most sok mindent próbál majd ebből 

bepótolni. 

 

2. gondolat 

Szintén elnézést kérek azoktól, akik hiányolják, hogy az elmúlt években kicsit 

kevésbé voltam szerves része a Gyereknap, Farsang, Mikulás rendezvényeknek 

melyeknek amúgy 2001-től aktív részese voltam, de azért valahol mégis csak 

ott voltam. Fontos úgy gondolom az, hogy a régebbi időktől eltérően az első 

változtatások egyike volt, hogy a fenti rendezvények teljes bevétele 

visszaforgatásra kerüljön és ne egy egyéb kasszába landoljon, hanem ami a 

gyerekekért lett az a gyerekekhez kerüljön vissza. Valamint ezen kívül is több 

irányból érkezzen támogatás… Van mikor az ember nem a felszínen, hanem a 
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háttérben dolgozik, bár az nem látványos, de ezt tudom és vállalom, 

ugyanakkor úgy gondolom, hogy sok esetben a lehetőségek megteremtése 

többet ér, mint a látvány. 

 

3. gondolat 

Sajnos nem azt az időt éljük, mint 20-30 éve, mikor volt óvoda, iskola, 

önkormányzat heti 5 nap. 

Sajnos, annak ellenére, hogy sikerült egy olyan útra terelni a települést, ahol 

tovább tudunk haladni, nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra minden 

megoldódik. 

Bizony van, ami gyorsabban van, ami kevésbé. 

Egy dolog viszont szerintem mindenki számára nyilvánvaló. Egyre nehezebb 

embert találni, aki pedig tud, az tovább lép, ha jobb lehetősége mutatkozik. No 

és van, aki azért nem vállal bizonyos munkát, mert mit szólnak ahhoz, hogy ha 

én... 

 

4. gondolat 

Már 2013-ban is ott tartottunk, hogy "a feladataink tehát továbbra is adottak, 

befejezni a még hátralévő utcák aszfaltozását, a járdák felújítása is már 

halaszthatatlan" 

Azóta több év telt el, végre lehetőség volt a járdák állapotán változtatni, úgy 

gondolom, nem kérdés, miért léptük meg... 

 

5. gondolat 

Sokan voltak, akik nem tartották jó, sőt egész pontosan a legrosszabb döntésnek 

tarották az iparűzési adó eltörlését. Aztán voltak, akik bele és mögé láttak sok 

mindent. Sokszor, sokakkal beszéltünk már erről, de akkor most írásban is. Az 

iparűzési adó eltörlése JÓ döntés volt! Így jöttek cégek, akik bérleti díjat 
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fizetnek, jöttek és jönnek cégek, akik autókat, azaz gépjármű adót hoztak és 

hoznak, a központi finanszírozás is más így, más a pályázati lehetőség és 

intenzitás. Úgy gondolom a következő oldalakon ez láthatóvá válik… 

Pintér Tamás 

Polgármester 

 

Önkormányzati tájékoztató 

 

Az önkormányzati törvényből adódóan legfontosabb feladatunk a 

település közszolgáltatásának, intézményeinek zavartalan és biztonságos 

működtetése. Mindezek teljesítéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. 

Önkormányzati feladataink nagy részét különböző társulások révén oldjuk meg. 

E társulások működését az állam nagymértékben támogatja, de egyre több 

önerőt szükséges hozzá tennünk. Így tudjuk biztosítani az egyes ellátások 

megfelelő színvonalát és törvényi kötelezettségeinket is. 

Az önkormányzati feladatainkat KÖH-ban, az óvodai és iskolai oktatást 

pedig intézményi működési társulásban Sopronhorpáccsal látjuk el. 

Önkormányzatunk a szociális jellegű gondok megoldására /gyerekek 

intézménybe szállítása, gyógyszerbeszerzés, orvosi rendelésre szállítás, 

közösségi feladatellátásra stb./ falugondnokot alkalmaz, és kisbuszt működtet. 

Költségvetési bevételeink egyrészt az állami normatív támogatásokból, másrészt 

a saját bevételeinkből és egyéb bevételekből állnak össze. 
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Költégvetéseinkről röviden: 

 

 

Úgy gondolom, hogy a számok magukért beszélnek… 

(2019 esetén növekedés várható még.) 

 

Nagyobb összegű kiadásaink az elmúlt években: 

 

Járda felújítás (Fő utca és Új utca): 12.657.652 Ft (Saját erő: 4.027.746) 

Murvás út (Fülesi-Új-Petőfi Sándor utca összekötésére): 7.080.135 Ft 

Belterületi szobrok felújítása: 2.197.100 Ft (Saját erő: 1.497.100 Ft) 

Kultúrotthon környékének aszfaltozása: 2.059.162 Ft 

Sopronhorpácsi Általános Iskola felújításának támogatása: 2.000.000 Ft 

Játszótér (Vásártér): 1.532.302 Ft 

30 db sörpad garnitúra beszerzése: 553.589 Ft 

2db sátor beszerzése: 538.860 Ft 

Információs táblák: 393.700 Ft 

Gépjármű vásárlás: 1.400.000 Ft 

 

A fentiekből a járda és a szoborfelújításnál feltüntetett összegen kívül minden saját erőből! 

Ez több mint 21 millió Ft és ezek csak a nagyobb beruházások.
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A rendezvényekről… 

Kápolnák útján 2017- 

A kerékpáros kulturális program keretében felkeressük Répcevis, Zsira, Und, 

Sopronhorpács, Völcsej, Lövő, Röjtökmuzsaj, Nagylózs és Sopronkövesd 

kápolnáit, ahol meglepetésprogramok, előadások várnak ránk! 

A program lehetőséget biztosít egy-egy szakasz kerékpáros megtételére, avagy 

kizárólag egy-egy kápolna felkeresésére és a meglepetésprogramon történő 

részvételre. 

 

Idősek napja és ajándékozás 2014- 

Sokan, sokszor hallották tőlem, hogy úgy gondolom és az alapján próbálom a 

települést „átszervezni, hogy” „Nekünk fontos a múlt, a jelen és a jövő”. Ezt 

továbbra is így gondolom. Éppen ezért lett komoly változtatás az Idősek napja 

szempontjából is. Úgy gondolom, hogy akiknek azt köszönhetjük, hogy a 

település létezik, akik tettek érte, akik itt élték le az életüket megérdemlik azt, 

hogy ez a rendezvény egy kellemes hangulatú és ne egy „ilyent is kell” tartani, 

amolyan kötelező valami legyen. Ezen kívül sajnos tudjuk, hogy a nyugdíjasok 

jelentős része nem éppen az extrém magas nyugdíjból éli napjait, így karácsony 

előtt egy kellemes szórakozás, egy finom vacsora és egy kisebb ajándék talán 

kellemessebbé teheti sokak karácsonyát. A visszajelzések szerint sokak tetszését 

nyerte el ez a változtatás. 

 

Húsvéti tojás keresés 2015 

Sajnos ez a rendezvény nem mozgatott meg annyi embert, amit szerettük volna, 

de a tervek között szerepel ennek kicsit újra gondolt változata. 

 

Farsang, Gyereknap, Télapó 

A farsang, gyereknap és a télapó esetén talán két dolgot érdemes leginkább 

kiemelni, ami önkormányzati szempontból lényeges. 

Az egyik a finanszírozás kérdése, ebben a legfontosabb az, hogy ezen 

rendezvényekből befolyt összeg most már teljes egészében visszaforgatásra 

kerül, nem kerül be egy egyéb kasszába, így a rendezvények kerete sokszorosára 

növekedett, ami sokkal nagyobb szabadságot ad, mint ami régebben volt. 

A második, hogy a szervezésbe aktívan részt vállalnak mostani szülők. 

 

Halottak napi kegyeleti gyertyagyújtás 2015 

Sajnos az emberek erre nagyon kis létszámban voltak, pedig továbbra is úgy 

gondolom, hogy múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül nincs jövő, viszont nem 

lenne jövőnk, ha nem lenne múltunk, így nem csak hangzatosan kellene a múltra 

gondolnunk, hanem… 
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Impulsus & Impulzus – InfTech.hu kupa 2015- 

Sportnap, melyen a szponzor(ok) és a minden éven változatosan felálló 

polgármesterek (környező települések aktuális vagy volt vezetői) csapat mellett 

több helyi és vendégcsapat méri össze magát. Mondhatnám ezt röviden, de! És 

úgy gondolom itt a DE, az tényleg egy komoly DE! 

Az elmúlt években a rendezvényt nem csak szerintem, hanem sokak – külső és 

belső szemlélők, szervezők, résztvevők – szerint sikerult olyan szinte emelni, 

ami a környéken az elmúlt években sehol máshol nem sikerült ilyen mértékben 

és ilyen színvonalon. 

A rendezvény, alapötlete az volt, hogy legyen egy kis foci kupa, aztán ez 

mostanra már odáig nőtt, hogy foci, főzőverseny, bemutatók (repülőmodell, 

röplabda, trambulin, légtánc, tűzoltó, tuning autók, íjász, stb), az idei éven 

kisvonat szállította a rendezvényre igény esetén az érdeklődőket, de az 

idelátogatók is körbejárhatták a települést, ha kedvük volt. 

A sport versenyekre Győr-Moson-Sopron és Vas megyéből is érkeztek csapatok. 

A főző versenyre szintén, itt már visszatérő csapatként köszönthetjük a Soproni 

Rendőrkapitányságot, a nagyon jó kapcsolatnak köszönhetően. 

A rendezvényt összesen kb. 1000-1200 látogató tekintette meg. 

Egyre többen vannak, akik már az adott évi rendezvényen azt kérdezik, hogy 

ugye lesz jövőre is? Ha rajtam múlik biztos! 

2019-ben az Impulzus-InfTech.hu kupán először volt a településen szervezett 

keretek között tűzijáték! 

 

Hadi bemutató 2018- 

Az Impulzus-InfTech.hu kupa egyik visszatérő eleme 2018-tól. 

Második Világháborús magyar, német és szovjet újra játszással foglalkozó 

csapat bemutatója Sopronból. 

A 2018-as siker után kicsit nagyobb méretre álmodtunk sokak örömére. 

A 2019-es bemutatót nagyobb területen terveztük meg, még jobban kihasználva 

a környezeti lehetőségeket. Az esemény miatt a településen megjelenő kis 

páncélautó és tank többeket meghökkentett, de aztán nagy sikert aratott. 

A 2019-es hadijáték bemutatóra idén már kb. 150 néző volt kíváncsi. 

 

Határőr emlék túra 2017 

A meghívásos emléktúrát a határőrség és az ott szolgálatot teljesítő határőrök 

tiszteletére szervezte a Határőr Hagyományőrzők baráti társasága. 

Az emléktúra során a nyugat-magyarországi határszakasz kiemelt, ma még 

meglévő és látogatható objektumait, műszaki emlékeit, a területen található, a 

határőrizethez kapcsolódó kiállító helyeit keresték fel. A túra résztvevői 

csütörtökön este Kétvölgyön találkoztak, másnap megtekintették a szlovén, 

magyar, osztrák hármas határt. 
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Szombaton reggel Apátistvánfalván, a Határőr Emlékhelyen és a Határőr 

Múzeumban jártak. Délben Pinkamindszentnél átlépték a határt és az osztrák 

oldalon Bildeinig autóztak. 

Visszafelé Pornóapátin keresztül egészen Undig mentek, este Sopronkövesden 

szálltak meg. Vasárnap a soproni határszakasszal ismerkednek meg a túrázók a 

Sopronkövesd, Nagycenk, Kópháza, Balf, Fertőrákos vonalon, majd estére 

visszatérnek Sopronkövesdre. Zárásként az utolsó nap reggelén az osztrák, 

magyar, szlovák hármas határra látogat el a menetoszlop. 
(A rendezvény visszatérése szervezés alatt…) 

 

Búcsú 2017- 

Az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat együttműködésében próbáljuk 

életre kelteni a régi búcsú hagyományát több-kevesebb sikerrel, de nem adjuk 

fel. A hagyományokat ápolni kell, még ha sokszor küzdelmes is. 

 

Robog a Skanzen 2018 

A Skanzen 50 programsorozathoz kapcsolódva a születésnap évében indult 

útjára a ROBOG A SKANZEN utazókiállítás, amely újra végig látogatja azokat 

a falvakat és településeket, ahonnan az elmúlt évtizedek során a vidéki 

Magyarország tárgyi és építészeti emlékei a múzeum kerültek. 

A projekt egyik célja, hogy a múzeum digitális és szimbolikus formában 

visszaadja az adott közösségnek azt, amit kapott tőlük – előzetes felméréseket, 

rajzokat, kiviteli terveket, bontási dokumentációs fotókat, a házban hajdan lakók 

családjának történetét és fotográfiákat. Vannak települések, amelyekkel azóta is 

élő a múzeum kapcsolata, de vannak olyan helyek az országban, ahol 

elhalványultak a szálak. A Skanzen szeretné feléleszteni ezeket a kapcsolatokat, 

ami alapját képezné új gyűjtéseknek és kutatásoknak. 

A robogó Skanzen-busz, a Skanzen Robur a múltat a jövő generációjával köti 

össze. A robur, a kelet-német buszgyártás gyöngyszeme, amely a hatvanas 

években kezdte a magyar utakat koptatni, jó ismerőse lehet az idősebb 

korosztálynak. A buszban elhelyezett tabletek mindegyikén a Skanzen nyolc 

tájegységéhez köthető játékos feladatokat oldhatnak meg a fiatalok. A digitális 

játékok a jövő generáció érdeklődését szeretnék felkelteni a Skanzen iránt. A 

buszt minden helyszínen a Skanzen munkatársai kísérik, akik a generációk közti 

kapcsolatok erősítését segítő foglalkozást kínálnak az érdeklődőknek. Az adott 

településről származó és visszavitt tárgyak kötetlen beszélgetést indíthatnak el 

múlt és jelen között. 

A települések lakóival való találkozások során a Skanzen muzeológusai minden 

alkalommal egy-egy beszélgetés keretében mutatják meg az adott ház 

kutatástörténetét, az épület kiválasztásától a Skanzenben való felépítéséig. Ezek 

a találkozások alkalmat kínáltak a település kutatásából fontos új adatok, 
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történetek feltárására is, melyek később az adott épület, berendezési tárgy vagy 

családtörténet háttéranyagát, múzeumi bemutatását is gazdagíthatják. 

 

Nyárbúcsúztató földön-vízen-levegőben 2019- 

Évek óta gondolkoztunk egy hasonlón, de most végre megvalósul! 

Szeretnénk egy olyan rendezvényt, ahol a természetben tudjuk a nyarat lezárni 

és feltöltődve neki indulni az őszi és téli időszaknak. 

 

Hulladék 

Lomtalanítás 2017- 

Folyamatosan probléma volt, a jelenlegi egyezség alapján évente 

megvalósítható. 

2017-ben 5.5t, 2018-ban 8t hulladék gyűlt össze, 2019-ben 12t. 

Ez összesen 25,5t! Ezért volt rá szükség, ezért dolgoztunk rajt! 

 

Elektronikai hulladékgyűjtés 2016- 

A jelenleg érvényben lévő egyezség alapján 3 havonta elszállításra kerül. 

Minden elszállítás 20.000Ft bevételt jelent az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. 

 

Település fejlesztés, felújítás 

Fő tér rendezés és felújítás 2014, 2018 (2.060.000Ft) 

 

Temető világítás 2017 

Biztonság, „hangulat”, többek szerint nem kell, sokak szerint nagyon jó, hogy 

van és örülnek neki. Nem akkora költség a fenntartása, mint sokan gondolják… 

 

Temetői padok 

A régi padok megsüllyedtek, össze töredeztek, ezért újak kerültek kihelyezésre. 

 

Játszótér kerítés a tónál 

Bármikor történhet bármi, elég egy pillanat. Egyre több a kisgyerek a 

településen, fontos, hogy ők a „játszóterezés” közben is biztonságban legyenek, 

véletlen se jussanak be a tóba. 

 

Játszótér 2018 (1.600.000Ft) 

Többen is jelezték, hogy nem mindig mennek ki szívesen a tópartra a játszótérre, 

de szívesen kinn lennének a gyerekekkel, ezért elkezdtük építeni a Vásártéren a 

belső játszóteret, melynek szomszédságában megépült a Sportparkunk is. 

 

https://www.facebook.com/events/666956533789300/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARAa7Z4klhK5LbrqQn4CN23o-EEVyvRGl1801u6vM2O2J6nwPJFx1aM6c4RAmKDtFi_FRmmOjzAWzrZ0_K3hxkjnacYMZJ2V5J_u9odBbs19rolS0IJcK6bug7_PuZlt2LFaahl48az6K3Y5ZrEgLP7TTqqMM3cxkab5-7CCRkuSBDRHPLzg-jrL-AbbSWNmTVQ_gKGRTEWwlstGQpDtEwcVSDaIe7Ojbs6zgv4HcGrm8mgCPa0SQyhhli0kjl81yDHuKZV4LGhmD9EUHqB6Jw&__tn__=HH-R
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Víztorony felújítás 

A víztorony sajnos kívül katasztrofális állapotban volt, sokan találkoztak a 

lehullott héj darabokkal stb. Ennek megjavítása mellett sikerült elérni a teljes 

belső felújítást is. 

 

Ingyenes WiFi szolgáltatás a Vásártéren és a Kultúrotthonban 2015 

Rendezvények esetén kiemelten, de hétköznapokon is egyre nagyobb 

kihasználtsággal üzemel a hálózat. 

 

Szobor felújítás belterületen (1.500.000Ft) a pályázaton kívül 

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 

renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, pályázat kiegészítéseként az 

összes belterületi szobrunkat felújíttattuk. 

 

Út (Fülesi-Új-Petőfi) első ütem 2018 (7.100.000Ft) 

Az út sajnos katasztrofális állapotban volt, gyalog és babakocsival szinte 

lehetetlen volt rajta közlekedni. Első üzemként murvás utat csináltattunk, majd a 

következő ütemben jöhet rá az aszfalt réteg, aminek így most már megfelelő 

stabil alapja lesz. 

 

Dísz világítás 2016- 

A karácsonyi hangulathoz, az ünnepléshez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy 

az önkormányzati épületeket mind egységes fénybe öltöztetjük. 

 

Villanyhálózat rendezés Vásártéren 2018 

Rendezvények esetén folyamatosan probléma volt a Vásártér villanyhálózata. 

Ennek rendezése elengedhetetlen volt, így egy bővített, stabil hálózat került 

kialakításra. 

 

Sport öltöző életveszélyes villanyhálózat 

Sajnos a sport öltöző nagyon rossz állapotban volt villamoshálózat ügyileg, így 

teljes felújításra volt szükség. Emellett a teljesen új tető került rá, hogy ne ázzon 

be. 

 

Kultúrotthon világítás korszerűsítése 2018 

Ez az épület szolgál a települési rendezvények közül szinte minden beltéri 

rendezvény központi helyeként. Ezért nem elhanyagolható, hogy milyen 

fényforrások vannak és azoknak üzemeltetési költségvonzatai. Az eddigi neonok 

és az 500W-os reflektorok helyett, korszerű LED-es világításra váltottunk. 
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Fülesi utca árok 2019 

A kápolna környékét az erdő felől lefolyó víz és azzal jövő hordalék 

folyamatosan mocsárrá változtatta, ezért a murvás út és a csatlakozó aszfalt 

mellett egy kisebb árkolásra került sor. 

 

Undi Gyermekek Parkja 2019- 

Az Önkormányzat döntése alapján, minden undi kisgyermeknek, aki 2014. 

október 12. után született egy fát ültettünk. Majd a „program kiterjesztéseként”, 

2019.08.19-től lehetőséget biztosítunk arra, hogy ha valaki az Undi Gyermekek 

Parkjába szeretne fát ültettetni 18 év alatti undi kiskorúnak akkor erre legyen 

lehetőség, az önkormányzattal történő egyeztetés után. 

A cél, hogy a gyermekek megszeressék a természetet! 

 

Gáj tó 

Sajnos minden mindenhol, nálunk is egyre nagyobb probléma volt a vízhiány, 

melynek következtében a tó vízszintje már nagyon veszélyes szinte csökkent. 

Más lehetőség nem lévén megkezdtük a tó területének tisztítását és szükséges 

kotrását. Sajnos, egyenlőre, nem a legszebb a munkálat területe, de amint a 

szükséges munkálatok véget érnek a terület rendezésére is sor kerül. 

A beruházás teljesen Önerőből valósul meg!  

 

Beruházás 

Hómaró beszerzése 2015 

Szerencsére csak beszerzésének évében volt szüksége a bevetésére, de azóta is 

hadrendben áll és várja mikor segíthet a m unkában. 

 

Falugondnoki busz “csere” 2017 

Sajnos baleset miatt szükséges volt az autó cseréje. 

 

Sörpad vásárlás 30 garnitúra 2018 (554.000Ft) 

Rendezvények esetén elengedhetetlen, de ennek ellenére folyamatos probléma a 

kellő mennyiség. Ezért az önkormányzat 30 garnitúrát szerzett be. 

 

Sátrak vásárlása 2018 (540.000Ft) 

A sátor a nyári rendezvények esetén folyamatosan nagyobb kiadás, ha 

egyáltalán hozzá lehet jutni a folyamatosan foglaltságok mellett. 

 

Tűzoltó autó 2018 (1.400.000Ft) 

Egy Ford Transit került megvásárlásra, mely több feladat ellátására is be lett 

vetve már az elmúlt időszakban. 
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Információs táblák (394.000Ft) 

Az információs táblák a telefonfülke mellett és a buszmegállóban teljesen 

elhasználódtak, ezek cseréje történt meg. (Aki szeretne kihelyeztetni valamit a 

falugondnoknál, a hivatalsegédnél, és a hivatalban kérheti a kihelyezést.) 

 

Pályázat 

Könyvtár-TeleHáz bútorzat 2016 (2.749.550Ft) 

A közel 50 éves bútorzat cseréjére került sor egy könyvtári lehetőség révén, 

nekünk 0 Ft-ba került. 

 

Szoborfelújítás 2018 (Pályázati nyeremény 700.000Ft) 

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 

renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, pályázat kiegészítéseként az 

összes belterületi szobrunkat felújíttattuk. 

 

Járda felújítás 2018 " ilyen 50-60 éve nem volt" (8.629.906Ft) (Saját erő: 

4.027.746Ft) 

Járdáink állapota már nagyon régóta kívánnivalót hagyott maga után. 

Tudjuk, hogy nem mindenkinek tetszik, azt is, hogy nagyon sokan örülnek neki. 

A lehetőségekből próbáltuk kihozni a maximumot. Sok lehetőséget vetettünk 

össze, sok mérlegelés után, ez volt az ami a legmegfelelőbb volt a kiírás, a 

pontozás, a garancia, az ár és még sok kritérium alapján. 

 

Tűzoltók felszerelés 2018 (789.636Ft) 

Pályázat révén. 

 

Defibrillátor 2018 (450.000Ft) 

Reméljük nem lesz rá soha szükség, de a településen rendelkezésre áll, alap 

esetben az önkormányzat épületében, rendezvény esetén a rendezvények 

helyszínén. 

 

DJP 2018 (2.500.000) 

Az eMagyarország pont program jelenlegi jogutódja a DJP pont program. Ezen 

eszközöket nyertünk ismét. 

 

SZIP-WiFi 

A környéken településünkön valósult meg először! Ingyenes WiFi szolgáltatás a 

Vásártéren. 

0 Ft kiépítési költség, 0 Ft 7 éves fenntartási költség! 

A szolgáltatás értéke a 7 évet tekintve kb. 1.500.000 Ft. 
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Sport park - Und mellett Sopron és Sopronkövesd nyert csak! (10.804.531Ft) 

Sokak örömére megvalósult! 

 

Egyéb 

Hófogó háló 2019 

Több éves egyeztetés révén a Közúttal sikerült megegyezni, így nagyobb 

hófúvás esetén is kisebb a probléma lehetősége. Szerencsére idén a hó 

„megriadt”, így a tényleges tesztre nem került sor. 

 

Temetői favágás első ütem 

Első ütemben a fenyőfák vágására került sor, a második ütemet a tavalyi évre 

terveztük, de nem sikerült megfelelő kivitelezőt találni. Tervek szerint az idei 

évben megvalósul a még szükséges fák rendbetétele, szükség esetén vágása. 

 

Buszjáratok megóvása 2015- (Kiemelten 2018!) 

Sajnos, a buszjáratok megóvása folyamatos küzdelem a háttérben. 

 

Iskola felújítás támogatás 2018 (2.000.000Ft) 

 

Hó eltakarítás a járdán 

Sok az idős a faluban, sokan vannak, akik nincsenek napközben otthon. De 

mindenkinek könnyebb, ha a lehető legtöbb havat gépi erővel eltakarítjuk a 

házuk előtt. 

  

Gazdaság 

Cégek 2015- 

Úgy döntött a testület, hogy eltöröljük az helyi iparűzési adót. Ezen sokan 

felháborodtak, de a döntés bizony jó. Azóta több vállalkozás is a településre jött 

és az általuk fizetett bérleti díjak, valamint a gépjármű adó jobb helyzetet 

teremtett. Emellett szintén nem elhanyagolható, hogy így a központi 

finanszírozás is máshova rangsorolja a települést. 

A 2019-es év itt is új lehetőséget hozott.  

 

Jelentős autó bővülés a cégek miatt 2015- 

Jelenleg már kb. 200 autót hoztak az ide települt cégek. 

 

Vagyon bővítés 

Ingatlan és autó vásárlás 2018 (1.000.000Ft+1.400.000Ft) 

 

Ingatlan (Temetői telek) jogi rendezés 2018 

Sikeresen lezárult a telek tulajdoni rendezése. 
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Víztorony területének rendezése 2018 (83.000Ft) 

Törvényi előírás szerint víztorony nem lehet magántulajdonban lévő 

földterületen, ezért rendeztük a terület tulajdoni helyzetét, melyre évtizedekig 

nem került sor. 

 

Folyamatban 

WiFi4EU - 15.000€ - EU 21.994 pályázó! (4.850.000Ft) 

Manapság szinte mindenki használ Internetet, ennek a pályázatnak a keretében a 

település központi rendezvényhelyszíneit (Vásártér, Kultúrotthon környéke) 

láthatjuk el megfelelő hálózati eszközökkel, a programban indult kivitelezők 

által, a megvalósítás folyamatban. 

 

Napelem park (Várható megvalósítás 2019) 

Naperőmű Alapkőletétel 2019 - Országos visszhangot váltott ki. 

A beruházásról néhány szám: 

1,1 MW teljesítmény 

Évente 700 család energiafogyasztását biztosítja majd 

A parkban 4224 db napelem kerül felszerelésre 

40 évre levetítve 8.000 tonna széndioxid kibocsátását kerüljük el! 

Az erőmű építési ideje 1,5 hónap. 

 

Undon születtek 2014-2019 

Balogh Máté, Dömötör Ármin, Farkas Dorka, Kondics Korina, Kondics Patrik, Kránicz 

Emili, Németh Zente, Parragh-Gaál Flórián István, Parragh-Gaál Martin, Pintér Kornél, Pintér 

Kristóf, Rákóczi Zsófia, Szép Ábel, Varró-Geicz Villő Gréta, Zombó Tímea Jolán 

 

 

Köszönöm mindenkinek, 

aki a fenti rendezvények sikeres lebonyolításához 

és eredmények eléréséhez hozzájárult! 
 

Pintér Tamás 

polgármester
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Önkormányzati elérhetőségek 

 
Községi Önkormányzat 

Und 
 

Ügyfélfogadás: 

Szerda: 8.00-16.00 

 

Elérhetőségek: 

Cím: 9464 Und, Fülesi utca 5. 

Telefon: 06-99-533-116 

Fax: 06-99-533-117 

E-mail: onkormanyzat@und.hu 

Web: www.und.hu 

 

Polgármester: 

Pintér Tamás: +36-20-381-1984 

E-mail cím: polgarmester@und.hu 

 

Jegyző: 

Czipetits Györgyné: 06-99-533-801, 

06-70-313-7848 

E-mail cím: jegyzo@und.hu 

 

Hivatal: 

06-99-533-116, 06-99-533-117 

E-mail: onkormanyzat@und.hu 

 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Sopronhorpács 
 

Ügyfélfogadási rendje: 

Minden nap: 8.00-16.00 

 

Elérhetőségek: 

Cím: 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. 

 

Jegyző: 

Czipetits Györgyné: 06-99-533-801, 

06-70-313-7848 

E-mail cím: jegyzo@und.hu, 

korjegyzo@zsira.hu, 

jegyzo@sopronhorpacs.hu 

 

Pénzügy: 

06-99-533-804 

E-mail: penzugy@sopronhorpacs.hu 

 

Adó: 

06-99-533-803 

E-mail: ado@sopronhorpacs.hu 

 

Igazgatás: 

06-99-533-806 

E-mail: hivatal@sopronhorpacs.hu 
 

Kérjük, hogy amennyiben a közvéleményt érintő híre, közlendője van és 

szeretné megjelentetni az újságban, szíveskedjen azt a szerkesztőkhöz 

eljuttatni, vagy a honlap hírküldési lehetőségét használni. 

Minden egyéb ötletet szívesen fogadunk. 

/Érdeklődni lehet: +36-20/381-1984 és személyesen/ 

 

Köszönettel: a Főszerkesztő 

A település honlapja: www.und.hu 

A település a Facebook-on: www.und.hu/fb 


