
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szőke Attila 

polgármester 

Az idei évben önkormányzatunk számos pályázati lehetőséggel tudott élni, 
településünk tovább fejlődik, többek között a Magyar Falu Program 
nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően. 

Barcza Attila országgyűlési képviselő úr segítségével Völcsejen 
megvalósulhat a vízelvezetés megoldása és a falun átvezető közút teljes 
felújítása. 

Völcsej Község Önkormányzata 

Az idei év új kihívások és nehézségek elé állított bennünket, bízom benne, 
hogy a következő időszakban felül tudunk kerekedni a világjárványon. 

A térségben eredményes évet zártunk. A Magyar Kormány támogatásának 
és a helyi önkormányzatnak köszönhetően sokat fejlődtünk. A számos 
választókerületi útfelújítás mellett, 200 milliárd forintból elkészült 
Sopronig az M85-út, mellyel nagyban javult a közlekedési helyzetünk és új 
gazdasági lehetőségek nyílnak meg számunkra. Falvainkban a Magyar Falu 
programnak köszönhetően nagyon sokrétű fejlesztések valósultak meg, és 
vannak folyamatban. Örülök annak, hogy több alkalommal el tudtam 
látogatni az Ön településére is. 

Az ünnepek alatt is vigyázzanak egymásra és kérem, tartsák be a 
járványügyi előírásokat. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészséges, sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánok! 

Barcza Attila 

Sopron és Térsége Országgyűlési Képviselője 



 

 

 

 

VÖLCSEJ FEJLESZTÉSEI: 
 

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása 2019: 3 890 368 Ft 

A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból megépült a Fő utca 1-4. és a 60-76. közti 
szakasz. 
 

Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása 2019: 10 999 994 Ft 

Településünk új falubusszal gazdagodott, hogy a falugondnoki szolgálatot magas szinten 
elláthassuk. 
 

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása 2020-2021: 1 985 327 Ft 

A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból a járda felújítása tavasszal elkezdődik, 
idén a kultúrház és az élelmiszerbolt közti szakasz újul majd meg.  
 

Fejlődő falvak program Falusi civil alap c. pályázaton az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által elnyert 
összeg: 5 196 563 Ft 

Az egyesület az elnyert támogatást a tűzoltó szertár bővítésére használja fel, melynek munkálatai 
már elkezdődtek. 
 

Völcsej településen környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című 

TOP-2.1.3-16.GM1-2019-00005 azonosítószámú pályázaton elnyert összeg: 25 000 000 Ft 

Az elnyert összegből a Fő u. 10. és 52. közti szakaszon vízelvezető árok rekonstrukciója készül el.  
 

Magyar Közút útfelújítási program: 318 000 000 Ft 

Barcza Attila országgyűlési képviselő segítségével a Magyar Közút az útfelújítási programjában 
318 000 000 forintot különített el a településünkön átvezető közút teljes felújítására. A tervezési 
és engedélyeztetési eljárás már folyamatban van.  

 

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres boldog új évet kívánunk! 

 

Barcza Attila     Szőke Attila 

       országgyűlési képviselő         polgármester 

 


