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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Polgárok!
Társaságunk, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett
gyűjtéséről és elszállításáról. Ettől az évtől lehetőség van az elektronikai hulladékok gyűjtésére is a Fe-Group
Invest Zrt.-vel együttműködve.
A lomtalanításkor lerakható hulladékok:
 bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült használati tárgyak
 szőnyegek, textil, ruhanemű
 műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok
 kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
 vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok
 zöldhulladék
 háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok (festékek, higítók, vegyszerek, fénycsövek,
elemek, akkumulátorok)
 inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe)
 szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 háztartási kis-és nagygépek
 távközlési berendezések
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
 világítótestek, akkumulátorok, elemek
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket, bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel
vagy akkumulátorral működő eszközeit.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi lomtalanítás alkalmával már nem áll módunkban átvenni és elszállítani.
Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!
Ficsor Elza
ügyvezető

LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 23. (szerda)
GYŰJTŐPONTOK:
- JÓKAI UTCA ELEJE
- SPORTCENTRUM (Óvoda udvar)
- TEMETŐ PARKOLÓJA
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Intézmények fogadó ideje és elérhetőségei
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Ukki kirendeltsége (Önkormányzat):
Cím:
Ukk, Kossuth u. 39.
Telefon/fax:
06 87 321-269
e-mail:
ukk.falu@gmail.com
Jegyző:
Szociális és igazgatási ügyintéző:
Falugondnok:

Bencze Gyöngyi
Harczi Lívia
Kovács György

06 70 458-3516

Ügyfélfogadási rend:
hétfő, kedd:
szerda:
péntek:

8.00 – 16.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

Fogadóórák:
Polgármester:
Jegyző:

hétfő 10.00 – 12.00, szerda 12.00 – 14.00
hétfő 8.00 – 9.30

Veszprém Megyei Kormányhivatal Sümegi Járási Hivatal
Ügyfélfogadás címe:
8347 Ukk, Kossuth u. 39.
Járási ügysegéd ügyfélfogadása:
hétfő 12 .30 – 15.30
Rákosi Viktor Községi Könyvtár
Cím:
Könyvtáros:
Nyitva tartás:

8347 Ukk, Kossuth u. 39.
Kizmus Vera
06 70 597-9647
kedd, péntek
14.00 -16.30
szombat (előzetes bejelentkezés esetén) 10.00 –11.00

Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulása
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Cím:
8347 Ukk, Kossuth u. 39.
Telefon:
06 87 321-089
e-mail:
szoc.ukk@gmail.com
Intézmény vezetője:
Káldy-Kabai Ágnes
Az intézmény munkarendje:
hétfő – csütörtök:
péntek:

7.30 – 16.00
7.30 – 13.30

Ukk településen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
14.30 – 16.00
csütörtök:
7.30 – 16.00
Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Pásztor Ágnes
Családsegítő szolgálat családgondozója:
Szabadi Imréné
Családgondozók elérhetőségei:
06 30 380-2548
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
UKK KÖZSÉG HONLAPJA MEGÚJULT
Több éves hiányosságot sikerült pótolni településünk honlapjának megújításával. A korábbi
üzemeltető évekkel ezelőtt felszámolás alá került, ezért a térség települései közül csak kevesen tudták naprakész információkkal ellátni az érdeklődőket saját honlapjukon keresztül.
A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, helyi rendeletek és határozatok a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (www.goganfaikoh.hu) találhatók meg. Településünk
honlapjáról (www.ukk.hu) is biztosítjuk az azonnali átjutást a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal weboldalára.
A honlapon bemutatjuk Ukk községen működő intézményeket, az aktuális eseményeket, az
UKKi kakUKK valamennyi számát.
A helyi vállalkozóknak is szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani községünk honlapján, ezért kérem a bemutatkozni kívánó ukki székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, hogy telefonon jelezzék a megjelenési szándékukat a polgármesternél (70/4556572) vagy Kizmus Veránál (70/597-9647). A jelentkezés után telefonon egyeztetünk egy
időpontot, amikor személyesen készítünk a vállalkozóval egy interjút és fotókat, amely a honlapra felkerülő bemutatkozás alapja lesz.
Szíves közreműködésüket előre is köszönjük és várjuk a vállalkozások (egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaság) jelentkezését!
___________________________________________________________________________

SZENNYVÍZCSATORNA DÍJ
A Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal megállapította a 2014. augusztusban
elkészült szennyvízcsatorna-hálózat használati díját, melyet a Bakonykarszt Zrt. 2015. július
24-től alkalmaz.

Tájékoztatom a lakosság azon részét, akik nem rendezték a szennyvízcsatorna-beruházáshoz
szükséges érdekeltségi hozzájárulás befizetését lakás-takarékpénztár, egyösszegű befizetés
vagy részletfizetés választási lehetőségével, 2016. január 1-től talajterhelési díj megfizetésére
lesznek kötelezettek.
A talajterhelési díjat attól a naptól nem kell fizetni, amikor a 250.000 Ft összegű érdekeltségi
hozzájárulás befizetésre kerül. Lehetőség van még részletfizetési megállapodás keretén belüli
kiegyenlítés (10 egyenlő részletben) jóváhagyárásra.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZFOGLALKOZTATÁS
Augusztus 31-én ért véget a helyi sajátosságokra épülő kistérségi startmunka mintaprogram. A programba 5 fő közfoglalkoztatott került bevonásra. A mintaprogram keretén belül megvalósult beruházások, munkafolyamatok: feldolgozó üzem szigetelése és
színezése, régi kultúrház felújítása raktár kialakítása céljából és udvarrendezés, zöldség- és gyümölcsfeldolgozáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzése,
használt autó beszerzése áruszállítás céljából, aszalóház kialakítása
A mezőgazdasági startmunka mintaprogram március elején kezdődött és 2016. február
29-ig tart. A program keretén belül az önkormányzati tulajdonú területek gondozását
végzik a közfoglalkoztatottak.
Szeptember 2-től 2016. február 29-ig indult a helyi sajátosságokra épülő program folytatásaként egy újabb mintaprogram, melyben a járdalapokkal kirakott járdák felújítása
valósul meg, valamint az óvodától a 84-esig új burkolat kerül a járdára.
A közfoglalkoztatási programokban résztvevők a fenti feladatokon kívül gondoskodnak a fűvágásról, a biomassza kazánok működtetéséről, faapríték előállításáról, intézmények takarításáról, a buszmegállók takarításáról, segítenek rendezvényeink lebonyolításában, hólapátolásról … stb.
_____________________________________________________________________

FALUGONDNOKI BUSZ CSERE
Ukk Község Önkormányzata 8 millió Ft-ot nyert a falugondnoki busz beszerzésre kiírt pályázaton. Európai Uniós támogatás igénybevételével sikerül október közepén lecserélni a jelenlegi 6 éves falugondnoki buszt egy
Fiat Ducatora.
Az új kisbusz vásárlásához az Önkormányzatnak 2,2 millió Ft önrészt kell
biztosítania, melyet a jelenlegi kisbusz értékesítésével teremti elő.
Szeretném felhívni a falugondnoki buszt igénylőket, hogy várhatóan október első két hetében nem tudjuk a betegszállítást elvégezni, mert nem
lesz buszunk. Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
Ukk község 2013. évben vett részt a biomassza-kazán közfoglalkoztatási programban. A
program keretén belül vásároltunk egy ágaprító gépet, melyet Ukk, Zalagyömörő és Dabronc
települések önkormányzatai közösen üzemeltetnek. Ukk településre szeptember végén kerül a
faaprító gép, mellyel a két biomassza kazán működéséhez szükséges faaprítékot készítjük elő.
Kérem a lakosságot, hogy személyesen vagy telefonon (87/321-269) jelezzék az önkormányzaton, ha metszett gallyal rendelkeznek és kérik azok elszállítását.
Jelzésüket előre is köszönjük!
Képviselő-testület
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BÉBIC SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET FELHÍVÁSA
Tisztelt Lakosság!

Gyümölcslé készítéshez veszünk át gyümölcsöket!
Ha olyan gyümölcsfával rendelkeznek, melyen több a termés a család szükségleténél, szívesen megvásároljuk a termést, vagy a gyümölcsből elkészített gyümölcsléből adunk a gyümölcsöt felajánlónak.
Ezen kívül bérfőzést is vállalunk, azaz a lakos biztosítja a gyümölcsöt, mi biztosítjuk a feldolgozást és a csomagoló anyagot. A bérfőzés díja függ a feldolgozandó alapanyagtól és a csomagolástól. A bérfőzés során nem kötelező, de részt
lehet venni a munkafolyamatokban.
Várjuk minél több gyümölcstulajdonos jelentkezését!
Szövetkezet tagjai
__________________________________________________________

ELKEZDŐDÖTT A 2015/2016 TANÍTÁSI ÉV
Az általános iskolás diákok az előző évhez hasonlóan 1-4. osztályt Gógánfán és 58. osztályt Dabroncon látogatják. 2015. augusztus 31-én tartották a Tanévnyitó
ünnepséget, ahol Kovács József igazgató úr köszöntötte az 1. osztályos tanulókat, bemutatta a tantestület tagjait és tájékoztatta diákokat és a szülőket az
iskola működésével kapcsolatos legfontosabb információkról. 2015. szeptember
1-én becsengettek a hosszú, meleg, remélhetőleg minden diáknak élményekkel teli nyár után!
A Tündérkert Óvoda ukki tagintézményében személyi változások történtek! Takács Zsuzsanna óvónő munkahelyet változtatott. Helyette szeptemberben Adorján Bernadett óvodapedagógusi asszisztens kezdte meg munkáját az ukki
óvódában. Somogyi Miklósné a tagintézményünk vezető óvónője tájékoztatott,
hogy idén 25 kisgyermekkel kezdték meg az új tanévet. A három tagintézmény
(Gógánfa, Ukk, Zalaerdőd) közül Ukkon jár a legtöbb gyermek óvodába.

Ezennel szeretnék megnyugtatni minden aggódó szülőt és lakost, hogy az
óvodánk nem fog bezárni!
Komendánt Irén
polgármester
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KÖZÉLET

IDŐSEK NAPJA
Keresztury Dezső: Vénen is!

Ukk község Képviselő-testülete
szeretettel meghívja a nyugdíjasokat
2015. szeptember 24-én
14 órakor
Idősek napja alkalmából a
Rákosi Viktor Művelődési Házba!

Érett az alma,
már leszakadna,
de én nem, mégsem
vágyom nyugalomba.
Csendül a csengő,
van még teendő,
amit elértem,
alig elegendő.

Sztárvendég: Poór Péter

túl már a távoltűnt ifjúságon,
mindig mindenben
csak előre vágyom!
______________________________________________________________________

RÁKOSI VIKTOR EMLÉKNAP
Rákosi Viktor író, humorista, politikus 1959-ben Ukkon
született. Nevét viseli immáron Művelődési Házunk,
Könyvtárunk és az író tiszteletére létrehozott Emlékszobánk. Tőtős Erzsébet kitartó és szorgalmas kutatásainak és munkájának köszönhetően mi és Rákosi Viktor leszármazottai is sok-sok új ismeretet kaptunk az
íróról.
Hagyományainkhoz híven idén is tisztelgünk Rákosi
Viktor emléke előtt.
Koszorúzás a régi Önkormányzat oldalán található
emléktáblánál: 2015. szeptember 26. 11 óra
A koszorúzást követően a Művelődési Házban életének
főbb állomásait mutatják az ukki diákok és a látogatók számára megtekinthető lesz a Rákosi Viktor Emlékszoba.
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KÖZÉLET

EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 11 településre jellemző,
hogy összefogással, közösen képviselnek egy-egy ügyet.
Ukkon a polgárőrség létrehozása hosszú évek óta kudarcba fullad. Ennek főbb
okai: településünkre nem jellemző az összefogás és nem szeretne senki önkéntes
alapon egy szervezet élére állni. Többször próbálkoztam toborzással, azonban 45 főnél többen nem jelentkeztek polgárőrnek.
Több ukki rendezvény során kértem segítséget a Zalagyömörői és a Gógánfai
Polgárőr Egyesülettől és mindig segítettek a rend fenntartásában.
Marton Tibor a Gógánfai Polgárőr Egyesület elnöke nyáron keresett meg azzal a
felajánlással, hogy Ukk Község Önkormányzata és a Gógánfai Polgárőr Egyesület köthetne egy állandó együttműködési megállapodást.
Az együttműködési lehetőséget a Képviselő-testület 2015. augusztus 8-án tárgyalta. Az együttműködési megállapodás létrejött oly módon, hogy Ukk Község
Önkormányzata pénzügyileg támogatja a Gógánfai Polgárőr Egyesületet, cserébe a polgárőrség Ukkon is ellátja a szolgálatot. A polgárőrség várja azon ukki
lakosok jelentkezését, akik egy meglévő polgárőrséghez szeretnének csatlakozni.
A Gógánfai Polgárőr Egyesület a Rákosi Viktor Művelődési Házban
2015. szeptember 26-án 14 órakor tart tájékoztatást,
mely keretén belül főként az idős lakosság részére ismertetnek
különböző óvintézkedéseket,
valamint várják a polgárőrséghez csatlakozni szándékozókat.
Az idős lakosok igénybe vehetik a falugondnoki buszt a rendezvényen való
részvételhez. A falugondnoki buszt a 87/321-269 telefonszámon, a falugondnoknál vagy személyesen az Önkormányzaton lehet igényelni.
Komendánt Irén
polgármester

Marton Tibor
elnök
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ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatom a gyermekes családokat, hogy a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott képviselő-testületi ülésén 93/2015. (08.07.) határozatában arról döntött, hogy lehetőséget nyújt a gyermeket nevelő családoknak, hogy a 2015/2016. tanévben támogatni kívánja a településen állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket beiskolázásuk megkönnyítése érdekében. A segély összege a beérkező igényektől függ az önkormányzat költségvetési keretéből.
Aki élni kíván a lehetőséggel, a mellékelten rendelkezésre bocsátott Kérelem iskolakezdési segély megállapítására elnevezésű nyomtatványt kitöltve
a szükséges mellékletekkel ellátva (jövedelemigazolás, iskolalátogatási igazolás…) nyújtsa be az önkormányzat hivatalába, a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Ukki Kirendeltségére 2015. szeptember 15-ig.
A kérelmekről a képviselő-testület 2015. szeptember 30-ig dönt.
a képviselő-testület felhatalmazásából:
Komendánt Irén sk.
polgármester

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 15.

Iskolakezdési segély kérelmek
benyújtási határideje

Szeptember 23.

Lomtalanítás

Szeptember 24. 14 óra

IDŐSEK NAPJA
Sztárvendég: Poór Péter

Szeptember 26. 11 óra

Rákosi Viktor emléknap

Szeptember 26. 14. óra

Gógánfai Polgárőr Egyesület
tájékoztatója az idősek részére

UKKi kaKUKK
Szerkesztette, írta: Komendánt Irén
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