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Ukk Község Önkormányzata
Veszprém megye

nagy értékű eszközöket tudott a programok 
keretén belül vásárolni az önkormányzat, 
melyeket önerőből képtelen lett volna; 
Összegezve jelentős fejlesztés ment 
végbe a 2012-2013 években.  Az 
önkormányzat 2012 őszén ren-
dezett egy Őszi mulatság elne-
vezésű rendezvényt, ahol a köz-
foglalkoztatottak készítettek saját 
termelésű zöldségekből ételt 
és kóstoltatták a rendezvényen 
résztvevőkkel. 2012 nyarán szintén 
főzéssel népszerűsítettük a közfog-
lalkoztatásban elért eredményeinket 
a Zalagyömörőben megrendezett Kistér-
ségi napon, 2013. júliusban az ukki falunapon 
mutattuk be tevékenységeinket és ezen a napon 2 
csapattal indultak a „Startmunkások” a főzőversenyen. Terveink 
szerint olyan bogyós gyümölcsök és cékla termesztését kez-
deményezem, melyek hosszú távon piacképes késztermékek 
előállítását (cékla lé, gyógynövénylekvárok, gyümölcslevek stb.) 
segítik elő. Szociális szövetkezeti formában kívánjuk 2014-2015-
től folytatni mezőgazdasági és termelői tevékenységünket.

Ukk települése Veszprém megyében található, 358 fős kis 
település. Területi elrendezése és fekvése kedvező, hiszen 
Ukk vasúti csomópont és a 84-es főútvonal keresztezi. 

A településen működik Napközi 
Otthonos Óvoda, Általános Iskola, 
valamint önkormányzat által üze-

meltetett Konyha. Ukk település 
négy közfoglalkoztatotti programban 

vett részt: Mezőgazdasági startmunka-
program (15 fő), Biomassza kazánprogram (2 

fő), Belvízelvezetés startmunkaprogram (2 fő), téli közfoglalkoz-
tatás oktatással és oktatás nélkül (5 fő). Az önkormányzat 2012 
óta vesz részt a startmunka programban. Célja egy önfenntar-
tóvá váló mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó szociális 
szövetkezet működtetése, ahol a jelenlegi közfoglalkoztatottak 
többsége dolgozik. A közfoglalkoztatásnak több eredménye is 
kimutatható: a helyi konyha zöldségigényének kb. 70-80 %-át 
állítottuk elő 2013. évben; a közfoglalkoztatottak közösséghez 
való tartozása pozitívan hat a magánéletükre is; olyan kis- és 

A biomassza kazánprogramban tudtam elhelyezkedni. Uk-
kon a közfoglalkoztatotti programok közt átjárhatóság van, 

így mindenki a fizikumának és az időjárásnak megfelelő munkát 
tudja végezni. Mindenki segít a másik programban dolgozónak is. A 

polgármester asszony jó munkaszervezésének és szociális érzékenységének 
köszönhetően mindenki szívesen dolgozik. Célom, hogy a szociális szövetke-
zetben dolgozhassak jelenlegi kollégáimmal együtt.

Kizmus Vera, közfoglalkoztatott

Komendánt Irén, polgármester


