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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Ukk Község Képviselö-testülete nevében

Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag Új Évet
kívánok!
Komendánt Irén
polgármester

Juhász Gyula - Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Beszámoló a település környezeti állapotáról
Minden Ukkot érintő gazdasági, beruházási döntés előtt alaposan megvizsgáljuk
azok környezetünkre gyakorolt hatását. Az erre alkalmas helyeken szorgalmazzuk az
alternatív energiahordozókra épített fűtési és elektromos áram termelési módozatokat,
az ilyen beruházásoknak támogatói, adott estben kezdeményezői vagyunk.
Pályázati úton az önkormányzat tulajdonát képező 2 épületben (Kossuth u. 25.
és Kossuth u. 39.) egy olcsóbb fűtési technikát vezettünk be (biomassza fűtésrendszer)
a drága gázkonvektorok és gázkazánok lecserélésével.

A környezet védelme, hulladékkezelés
2014-ben fejeződött be a környezetvédelem szempontjából két nagyobb volumenű beruházás: egyik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Ukkon és még 5 térségi településen, a másik a szeméttelep rekultivációja.
A háztartási szilárd hulladékkezelésben olyan szolgáltatást kívánunk nyújtani,
amely differenciáltan veszi figyelembe a hulladék mennyiségét. A háztartások hulladékgazdálkodását fokozatosan a szelektív hulladékgyűjtés felé haladva igyekszünk terelni. Gondoskodunk az építési, bontási törmelékek legális elhelyezését szolgáló lerakóról. A hulladéklerakás tilalmát folyamatosan ellenőrizzük, rekultivációjával kapcsolatban megtesszük a szükséges lépéseket a természetnek való végleges visszaadásig.
Ukk közigazgatási területén határozottan fellépünk az illegális hulladéklerakókkal szemben. A környezet védelme érdekében szorosan együttműködünk a természet
védelmét fölvállaló szervezetekkel is. (pl. Vadásztársaságok)

A falu képe
Alapvetően a falusias jelleg megőrzését tekintjük községünk fejlesztési elvének.
A falu összképe legyen vonzó, csalogató az erre járónak, az idelátogatónak.
Településünk minden közterülete ápoltsága, rendezettsége állandó gondoskodást igényel.
A feladatban a lakókon kívül leginkább közmunkásaink tudnak segíteni. Munkájuk és egyéb közösségi feladatok szervezését a polgármester bonyolítja. Olyan technikai feltételrendszert kell teremteni, ami segíti, megkönnyíti, hatékonyabbá teszi a
munkát. Az ehhez szükséges kéziszerszámok, kisgépek, védőfelszerelések beszerzését
főként közfoglalkoztatási programok megvalósítása keretén belül oldjuk meg.
A falu képének szépítése érdekében a következő feladatokat végeztük:
- 2014. év végén felújítottuk községünk buszmegállóit
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- 2015. évben nagy hangsúlyt fektettünk a járdák állapotának javítására: nagyrészt önerőből elkészült a Kossuth u. 1-41. szakaszon a járda aszfaltozása és a Széchenyi utcában a régi járdalapok újrarakása és járdalapok pótlása. 2015. évben elkezdjük a
Jókai utcában lévő járdának a karbantartását is.
- A közterületek zöldterületeit egész évben gondozzuk és tavasszal faluvirágosítást végeztünk.
- Májusban településünk részt vett a TE SZEDD! mozgalomban, melynek keretén belül szemétszedést végeztünk községünk belterületein és a külterületeken egyaránt.
- Szeptemberben lomtalanítást szerveztünk
- A Jókai utcában 40 gesztenyefa került ültetésre. A facsemetéket Papp Lászlóné ajánlotta fel és az ültetésbe bevontuk a önkéntes diákokat (Papp Máté és Czili Bálint).
- 5 db hulladékgyűjtő kerül elhelyezésre a buszmegállóknál, az orvosi rendelőnél, a Művelődési Háznál és az Óvoda mellett.
__________________________________________________________________________

Beszámoló
a Képviselő-testület 2015. évben végzett munkájáról
Takarékos gazdálkodással a kötelező feladataink finanszírozhatóságát, intézményeink fenntarthatóságát tartjuk legfontosabb feladatunknak.
A Képviselő-testület arra törekszik, hogy az önkormányzatnak ne keletkezzen
forráshiánya.
A pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében fejlesztéseket, legtöbb esetben a
felújításokat is csak jelentős pályázati források megléte esetén indítunk. Az ezekhez
szükséges önrész biztosítására és az előfinanszírozásra a lehetséges legkedvezőbb
konstrukciót keressük.
A karbantartási és kisebb felújítási munkákat közcélú, illetve közhasznú munkásokkal végezzük. A foglalkoztatásra vonatkozó pályázatokon részt vesz az önkormányzat.
2015. évben is a vagyongyarapításra törekedtünk. A Képviselő-testület egyik fő célja,
hogy gazdasági erőnkhöz mérten gyarapítani kell az önkormányzat vagyonát. Értékesítésre csak kivételes esetben kerüljön sor. Ilyen eset lehet azon vagyonelemek köre, melyek karbantartására nincs kellő forrásunk, vagy nem érdemes, nem gazdaságos megtartásuk és a távolabbi jövőben sem illik fejlesztési koncepciónkba.
Önkormányzati tulajdonú földjeink esetében a legjövedelmezőbb hasznosítást
alkalmazzuk. Ezzel a szemlélettel az önkormányzati földterületeken és telkeken haszonnövényeket (homoktövis, málna, gyümölcsös, energia-akác, zöldségfélék) ültettünk, valamint a Kossuth u. 58/E és a Kossuth u. 49. szám alatti önkormányzati ingat3
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lanokat díjmentes használatra átadtuk a Bébic Szociális Szövetkezetnek (melynek tagja Ukk Község Önkormányzata) munkahelyteremtés céljából.
A jelenleg üresen álló önkormányzati épületek felújításra szorulnak és a leendő
pályázati kiírások figyelembevételével adunk új funkciót az épületeknek, illetve újítjuk
fel azokat. Ilyen épületeink a Kossuth u. 32. szám alatt található régi önkormányzati
hivatal és a Kossuth u. 46. szám alatti régi tornaterem és könyvtár épülete.

2015. évi fejlesztéseink
- 2014. decemberben Ukk, Rigács, Zalameggyes, Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd, Megyer, Bazsi és Sümegprága települések létrehozták a
Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulást azzal a céllal, hogy a családsegítő,
a házi segítségnyújtó feladatokat és a szociális étkeztetést saját társulási formában lássák az érintett települések. 2013. július 1-től a Sümeg városa által működtetett Napfény Szociális Segítő Központ látta el a felsorolt feladatokat, azonban az általuk nyújtott szolgáltatások költsége magasabb, mint egy saját társulási formában ellátott tevékenység. Az új társulás a régi Általános Iskolában működik 2015. január 5-től. Az ellátottak és gondozottak nem érzékelték változást, mert a jelenlegi dolgozókat átvette az
új Társulás a Napfény Szociális Segítő Központtól.
- A régi Általános Iskola teljes belső átalakítása valósult meg 2014. szeptember
5-től 2015. júniusig, miután a Klébersberg Intézményfenntartó Központ átadta az épületet az Önkormányzat részére. A Kossuth u. 39. szám alatti volt általános iskola épületének belső felújítását főként önerőből végezte az Önkormányzat a közfoglalkoztatottak, a Bébic Szociális Szövetkezet alkalmazottjainak bevonásával. Az épületben helyet kapott januártól a Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulásának Gyermekjóléti és Családsegítő Intézménye, márciustól a Rákosi Viktor Művelődési Ház,
Könyvtár és Emlékszoba, valamint júniusban a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Ukki Kirendeltsége és az Önkormányzat Hivatala.
- 2015. január 1-től Ukk Község Önkormányzata nem működteti a közétkeztetést szolgáló konyhát. A Kossuth u. 41. szám alatt található konyha jelenleg a Gógánfa
Község Önkormányzata által működtetett napközis konyha melegítőkonyhájaként
üzemel. Ezzel a döntéssel jelentős megtakarítást valósítottunk meg, melyet a Kossuth
u. 39. szám alatti épület felújítására és a Kossuth u. 1-41. alatti járdaszakasz felújítására fordítottunk.
- 2014. október 22-23-án egy vihar következtésben megsérült a Kossuth u. 32.
szám alatti épület teteje, melynek következetésben az épület egy része életveszélyessé
vált. 2014. novemberben a Önkormányzatunk Vis major pályázatot nyújtott be a tető
helyreállítása céljából. A pályázat nyert és 2015. évben sor került a helyreállításra és
az életveszély elhárításra.
- Több közfoglalkoztatási programot indítottunk (mezőgazdasági, belterületi
utak, helyi sajátosságokra épülő és hosszabb távú közfoglalkoztatási programok). A
közfoglalkoztatási projekteknek köszönhetően Önkormányzatunk átlagosan 16-20 fő
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részére tudott munkahelyet teremteni. A közfoglalkoztatási programok teszik ki a községfejlesztés lehetőségeinek legnagyobb részét 2012. év óta. Idén a programoknak köszönhetően az alábbi fejlesztések történtek:
- Kossuth u. 58/E számú használaton kívüli ingatlan felújítása: víz- és szennyvízbekötés, burkolás, villanyvezetékek felújítása, nyílászárók cseréje, festés, gipszkartonozás,
homlokzat felújítás, védőtető építés, térkövezés, udvarrendezés. A felújítást követően
haszonkölcsön szerződés alapján a Bébic Szociális Szövetkezet részére került átadásra
raktár céljából.
- Kossuth u. 49. szám alatti ingatlan külső szigetelése és színezése, valamint egy melléképület aszalóvá alakítása valósult meg.
- Széchenyi utca járdaszakaszának karbantartása történt.
- Széchenyi utcában található homoktövis- és bodzaültetvény, valamint a Kossuth u.
49. szám alatti fekete berkenye ültetvény lett bekerítve.
- Egész évben a közfoglalkoztatottak gondoskodtak a zöldterületek karbantartásáról és
a biomassza-kazánok alapanyagának előállításáról.
- Zöldségeket és gyümölcsöket termesztettek.
Közfoglalkoztatási programokban végzett munkánkat és eredményeinket országos
szinten nagy érdeklődés követi. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Trizs és Teresztenye képviselői és civil szervezetei, az Őrségből Szentgyörgyvölgy polgármestere,
Győr-Moson-Sopron megyéből Csíkvánd és Felpéc polgármesterei és jegyzőjük látogattak el Ukkra tanulmányútra. 2015. október 2-3-án részt vettünk Budapesten az I.
Közfoglalkoztatási Kiállításon. A munkaügyi központ és a Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programok tervezése időszakában több megyei település polgármestere
részére Ukk munkáját közvetíti példának.
- 2015. augusztusban együttműködést kötöttünk a Gógánfa Polgárőr Egyesülettel, melynek keretén belül megállapodtunk, hogy az Egyesület Ukk közigazgatási területén is ellátja a szolgálatot és rendezvényeink rendjét segít fenntartani. Cserébe Ukk
Község Önkormányzata anyagilag támogatja az Egyesület munkáját és a várják ukki
lakosok csatlakozását a Polgárőr Egyesülethez.
- Közvilágítás korszerűsítésének előkészületeit és a jelenlegi állapot felmérését
végezzük, melyet Takács József alpolgármester szervez és irányít.
- 2015-ben Önkormányzatunk honlapja megújult. Honlapcímünk: www.ukk.hu
- 2015. évben benyújtott Falugondnoki busz pályázaton nyertünk, melynek köszönhetően október 21-én átvettük az új falugondnoki buszt. A régi busz értékesítésre
került ugyanebben a hónapban értékesítésre került, melynek árbevételéből az új busz
értékének az önerő részét tudtuk biztosítani.
- 2015. évi érdekeltség növelő pályázaton nyertünk 346.000 Ft-ot, melyet a
hangtechnika korszerűsítésére és a művelődési ház színpadvilágításának kialakítására
lesz felhasználva.
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- A Tündérkert Óvoda tagintézményeibe, köztük az ukki tagintézménybe is új
bútorok kerültek beszerzésre. Ukkon új öltözőszekrények, szekrény és játékok szépítik
a gyerekek óvodai életét.
- Szociális tüzifa pályázaton az Önkormányzat 38 m3 rönkfát nyert, melyhez
önkormányzati önerő is szükséges. A kérelmeket 2015. november 30-ig lehetett benyújtani a Hivatalban. Terveink szerint még 2015. évben kiosztásra kerül a szociális
tüzifa.
2015. évi rendezvényeink














Ruhabörze (Ukk, Kossuth u. 46. régi könyvtár épületében)
Játszóház (óvodában is és a falu gyerekeinek is)
Falufarsang :
2015. március 06.
Új Rákosi Viktor Művelődési Ház és Rákosi Viktor községi könyvtár ünnepélyes megnyitója és átadása:
2015. március 07.
Gyereknap:
2015. május 22.
Falunap (VI. Méhecske Fesztivál):
2015. június 13.
Bűnmegelőzési könyvbemutató
Idősek napja (sztárvendég: Poór Péter):
2015. szeptember 24.
Rendőrségi és polgárőrségi megbeszélés:
2015. szeptember 26.
Rákosi Viktor megemlékezés és koszorúzás:
2015. szeptember 26.
Hősi halotti megemlékezés:
2015. november 01.
Rendőrségi fórum:
2015. november 17.
Mikulás ünnepély és játszóház:
2015. december 04.

2015. évben az UKKi kakUKK negyedévente jelent meg, melyben a polgármester folyamatos tájékoztatást biztosított a Képviselő-testület munkájáról és a lakosságot érintő eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület valamennyi tagja aktívan vesz trész az önkormányzat által
szervezett közösségi munkákban, a feladattervezésben és végrehajtásban, a kulturális
programok szervezésében és lebonyolításában és minden egyéb végrehajtási feladatban, melyben a polgármester a képviselők segítségét kéri. A képviselők személyesen
működtek közre a helyi rendezvényeken, valamint az alpolgármester a közvilágítással
kapcsolatos fejlesztésekben, a 2014. évi tüzifa kiosztás során és az önkormányzati épületekben történő internet és biztonságtechnika kialakításában vett részt közvetlenül.
Áldott, békés Ünnepeket kívánok!
Komendánt Irén
polgármester
UKKi kaKUKK
Szerkesztette, írta: Komendánt Irén
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