
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prügy Községi Önkormányzat  
 
 

GAZDASÁGI  
PROGRAMJA 

 
2011-2014 - ig terjedő időszakra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 2

 
I. A település története 

 
Prügy község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban lakott település 
állt. A Takta csatorna partján 6000 éves kőkori telep nyomait fedezték fel a régészek. A föld 
mélyéből kőbalták, edénytöredékek, csiszolt csontok kerültek elő. 
A Taktaköz falvai - így Prügy is - középkori eredetű. Az Árpád kori oklevelekben 
Prügymonostora (Prügytelek) néven szerepel. Az Aba nemzetség Bodrog-Keresztury ágához 
tartozó Prud ispán volt a névadója. Később Pugtelek (1372), Pygh (1437), majd Pugh (1463) 
néven említik a források. Ebben az időben a Bekényi és a Cseh (14.-15. sz.), majd a Farkas, a 
Rakamazy és a Parloghy család (15. sz.) a falu birtokosa. A 18. században a Patay, az Almássy 
és a Meskó családok a község bortokosai. Az 1908-as névrendezés a falu nevét Pthrügyről 
Prügyre változtatja. Ekkor gróf Széchenyi Wolkenstein Ernő, gróf Szirmai Ottó és Dr. Csobaji 
Gyula a terület birtokosa.  
 
A település természetes határai (a Takta és a Tisza folyók) mocsaras, lápos környezete miatt a 
tatárjárás és a törökdúlás idején - a Taktaköz más településeivel együtt - kitűnő rejtekhelyül 
szolgált a menekülő lakosságnak. 
Egy véletlen tűzeset folytán szinte az egész falu leégett (1752), majd járványok tizedelték meg 
a lakosságot, később szélvihar és árvíz okoz jelentős károkat.  
Nem kerülte el Prügy a második világháború okozta megpróbáltatásokat sem. 1944 őszén 
harcok dúltak a falu határában: épületek sérültek meg, pusztultak el. 
Az újjáépítés után, 1950-től a községet Szabolcs vármegyétől Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéhez csatolták. 
 
A lakosság állattartással; árpa, rozs, kender, kukorica, kerti zöldségfélék (híres volt a prügyi 
torma) termesztésével, háziipari termékek (kosár, szekérkas) és az állattartásból származó 
termékek (tej, vaj, sajt, túró) értékesítésével, valamint napszámos munkával biztosította 
megélhetését. A múlt századtól a szerencsi cukor- és csokoládégyár biztosított állandó munkát 
a környék lakosainak. Helyben a mezőgazdasági termelőszövetkezet foglalkoztatott 
nagyszámú munkaerőt. A '70-es évek közepétől a falu dinamikus fejlődésnek indult, melynek 
eredményeként sok új ház épült. Ekkor a fiatalok is letelepedtek szülőfalujukban, munkahelyet 
is találva itt. 
A rendszerváltás után a helyi és környékbeli munkalehetőségek beszűkülésével növekedett a 
munkanélküliek száma. E vidéket viszonylagos elzártságánál fogva (vasútvonal hiánya) a 
fejlődést serkentő hatások is elkerülték. A jövőbe mutató út a fiatal értelmiségi és szakmunkás 
társadalmi réteg kiművelése és megtartása megfelelő munkahelyek teremtésével, illetve az 
idegenforgalom fellendítése az ember által teremtett és a természeti értékek tudatos megőrzése 
által. 
 
 

II.  Helyzetfelmérés, helyzetelemzés 
 
Prügy község B-A-Z. megye délkeleti részén, Magyarország egyik legkisebb tájegységének a 
Taktaköznek a középpontjában helyezkedik el. A település közúton könnyen megközelíthető, a 
37-es útról letérve, Szerencstől délre haladva alig 10 km-re, míg Tokajtól is mindössze 20 km-
re található. 
 
 
 
A 2 729 fős állandó népességből, több, mint 1 000 fő a cigány etnikumhoz tartozik, s a 
munkaképes korú cigány felnőttek között 90 %-ot meghaladó a munkanélküliek aránya. 
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III.  Demográfiai mutatók 

 
a.) Születések, halálozások számának alakulása: 
 

 Születések Halálozások 
2002. 50 34 
2003. 41 31 
2004. 41 28 
2005. 36 19 
2006. 41 14 

 
 
b.) Népesség korszerinti megoszlása 2007. január 1-én 
 
   0 – 17 éves     912  fő 
 18 – 59 éves   1492  fő 
 60 –x éves     338 fő 
 Összesen:               2742 fő 
 
 
c.) Munkanélküliek, szociális ellátásban részesülők adatai: 
 
 Regisztrált munkanélküliek száma:   368 fő 
 Járadékra jogosultak száma:      37 fő 
 Rendszeres szociális segélyezettek száma:  288 fő 
 Munkanélküliségi ráta      30 % 
 
 

IV. Infrastruktúra 
 

Prügy település közúton jól megközelíthető, bár a Szerencs – Prügy között az 1970-es évek 
közepén megépült út – a felújítás és rendszeres karbantartás elmaradása miatt – mielőbbi 
rekonstrukcióra, felújításra szorul. 
 
A tömegközlekedést a BORSODVOLÁN járatai viszonylag elfogadható sűrűséggel 
biztosítják.  
 
Elektromos árammal a 832 lakásból álló lakásállomány 96 %-a, vezetékes vízellátással 93 %-a, 
míg gázbekötéssel 42 %-a rendelkezik. 
 
A település csatornázva még nincs, a házi szennyvíztárolóból kiszállított szennyvíz elhelyezése 
illegális lerakóba történik. A lakossági szilárd hulladék szervezett elszállítása, elhelyezése 
megoldott. 
 
 
 
 
 
 
 
Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele 2006-ban: 



  

 4

 
 

Ágazat Vállalkozások száma 

Ipar 5 
Építőipar 3 
Mezőgazdaság 4 
Távközlés, közlekedés 1 
Kereskedelem 16 
Vízgazdálkodás 1 
Egyéb anyagi 17 
Egészségügy, szociális, kulturális 3 
Összesen: 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Prügy község SWOT analízise  
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                    Erősségek                        Gyengeségek 

 
• A település belterületén nagyfokú a 

közműellátottság  
• Az utak 85%-a burkolt  
• Megvalósult a rendszeres 

hulladékelszállítás, valamint az illegális 
hulladéklerakók felszámolása – 
együttműködve a környező településekkel 

• Változatos természeti és kulturális értékek 
találhatók a térségben 

 
 
 

• A  hulladékgazdálkodásban elért 
eredmények ellenére továbbra is 
előfordulnak illegális szeméttárolók 

• Jelentős az ár- és belvízveszélyes területek 
aránya 

• Országon belüli periférikus fekvés 
• Az erdősültség foka a lehetőségekhez képest 

igen alacsony 
• Közlekedési eredetű magas zajszint és 

légszennyezés  
• Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 

minőségi és mennyiségi szempontból 
elégtelen  

• A szakszerűtlen hulladék-elhelyezés 
veszélyezteti az ivóvízbázisokat  

                     Lehetőségek                               Veszélyek 

• Meghonosodhat az ökológia elvű 
gazdálkodás 

• A regionális együttműködések keretében a 
környezet állapotát előnyösen érintő 
beruházásokra pályázatok útján 
támogatások szerezhetőek 

• A védett természeti és kulturális értékek 
vonzó célpontjai lehetnek a falusi és 
ökoturizmusnak 

• Civil kezdeményezések helyi források 
mobilizálásában betöltött szerepének 
növekedése  

• A régió perifériális helyzete rögzül  
• A település elnéptelenedése  
• A környezeti károk felszámolásának 

elmaradása  
• A környezetvédelmi és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésének elmaradása 
• Az ár- és belvízvédelmi fejlesztések 

elmaradása jelentős veszélyforrást állandósít
• A vízháztartási problémák a jelenlegi 

helyzetnél is komolyabban sújthatják a térség 
mezőgazdaságból élő lakóit 

• A felelőtlen és ellenőrizetlen gazdálkodás a 
felszínalatti vizekre, mind a talajokra nézve 
hosszabb távon súlyos károsodást jelenthet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  Fejlesztési koncepció 
 
 
1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 
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I. Kötelezően ellátandó feladatok:   Feladat ellátás módja, mértéke:  
a.) egészséges ivóvízellátás biztosítása. Önkormányzati tulajdonú közhasznú társaság  

alapításával, mely teljes mértékben és  
kizárólagosan szolgáltat. 

 
b.) Óvodai nevelés, általános iskolai  Önálló jogi személyiségű, részben önállóan  
nevelés-oktatás:     gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező 

            költségvetési szervek alapításával,  
            működtetésével, melyek teljes mértékben és  

kizárólagosan végzik a közigazgatási területen   az 
oktatási-nevelési feladatokat. 

 
 
c.) szociális ellátás:    Önálló jogi személyiségű, részben önállóan  

           gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező  
költségvetési szerv alapításával, működtetésével, 
mely komplex szolgáltatást nyújt. 

 
 
d.) egészségügyi alapellátás: 
- házi orvosi, házi gyermekorvosi, 
  fogorvosi ellátás:    vállalkozó házi orvosokkal, egészségügyi  

vállalkozásokkal kötött ellátási szerződés   útján, 
melyek a település egészére  

            szolgáltatást nyújtanak. 
 

 
- anya,- csecsemővédelem, védőnői  
 ellátás:               Két védőnői körzet működtetésével,  

           közalkalmazott védőnők alkalmazásával az  
érintett korosztályok, illetve gondozásra     
szoruló ellátottak egészére. 

 
 

e.) Közvilágítás:    Közvilágítási szolgáltatásra jogosult gazdasági  
társasággal megkötött szerződés útján, a 
település egészére kiterjedően. 

 
 
 
 
 
f.) Helyi közutak fenntartása:              Polgármesteri hivatal költségvetésében  

            szakfeladat keretében, az éves költségvetésben  
            megtervezett előirányzat terhére, eseti  

vállalkozási szerződések útján, valamennyi  
önkormányzati kezelésű útra vonatkozóan. 

 
g.) Köztemető fenntartása:   Polgármesteri hivatal költségvetésében  

szakfeladat keretében, az éves költségvetésben  
megtervezett előirányzat terhére, temetkezési  
szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozóval  
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kötött szerződés útján. 
 
h.) települési hulladékkezelés:  Önkormányzati tulajdoni részesedéssel  

gazdasági társasággal, illetve önkormányzati  
tulajdoni részesedéssel nem rendelkező  gazd. 
szervezettel kötött közszolgáltatási szerződés  
keretében, a szilárd és folyékony települési  
hulladék egészére. 

 
 
II. Önként vállalt feladatok:   Feladatellátás módja, mértéke:  
a.) Közreműködés a foglalkoztatás  
megoldásában:               Munkaügyi Központ Kirendeltségével  

           együttműködési megállapodás kötése a  
közhasznú, közcélú foglalkoztatás      
koordinálására, kiközvetítésre, 

            finanszírozásra. 
 
b.) Közművelődési feladatok:              Művelődési ház, 

            községi könyvtár működtetése,   
             a polgármesteri hivatal költségvetésében 

szereplő önálló szakfeladat 
           előirányzata terhére. 

 
c.) Sporttámogatás:    Polgármesteri hivatal költségvetésében  

szakfeladat előirányzata terhére  
sportlétesítmények fenntartási költsége, illetve  
sportegyesület közvetlen támogatása. 

 
d.) Civil szervezetek támogatása:  Az éves költségvetési rendeletekben megjelölt  

célokra, az ott meghatározott szervezeteknek  
nyújtott közvetlen pénzügyi támogatás. 

 
e.) Teleház működtetése:   Polgármesteri hivatal költségvetésében  

önálló szakfeladat előirányzata terhére. 
 
 
 
 
 
 
 
III. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett feladatok bemutatása:  
 

1. Belső ellenőrzés: 
A társulás keretein belül működő belső ellenőrzési szervezet 2007. évben 73 intézmény 
ellenőrzését látja el 

2. Szociális feladatok 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2007-ben is működteti a vállalt szociális feladatait, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatást. 

3. Oktatási feladatok 
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi Együttműködési Megállapodása alapján az 
alábbi tevékenységeket végezzük: 
 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
Körzeti mobil-ellátás keretében: utazó szakalkalmazottak végzik a települések 
intézményeiben. A logopédiai és a nevelési tanácsadás esetében minden nevelési-oktatási 
intézményben szükség esetén helyben is biztosítjuk az ellátást. A gyógytestnevelési ellátást két 
település kivételével heti egy órában látjuk el a kistérségben. 
Ambuláns ellátás keretében: a körzet-központ intézményeiben történik, melyre a szülők 
hozzák be a gyermekeket. Az ambuláns ellátás hatékonyabb a mobil-ellátásnál, mert a 
terápiában a szülő közvetlenül, tevékenyen is részt vesz, együttműködik. 
 
A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében kistérségünkben évek óta 16 szaktárgyi 
munkaközösség működik. Szeptembertől- május végéig összesen 24 foglalkozáson vettek 
részt ennek keretében a körzet pedagógusai. 
 
Tanügyigazgatási feladatok: 
A társuláshoz tartozó önkormányzatok és közoktatási intézmények tanügy-igazgatási 
feladatainak koordinálása törvényességi szempontból, a fenntartó és az iskola - óvodavezetés 
munkájának segítése céljából nagyon fontos körzeti feladatunk. 
 
A Körzeti Tehetségkutató és Tehetségfejlesztő Központ  
hálózati rendszerben elősegíti a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásban a tehetségkutatást 
és fejlesztés szakmai megalapozottságát, a tevékenység-struktúra gazdagítását és az 
esélyteremtést. Feladata a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés, a 
tanácsadás és a koordinációs tevékenység. 
 
 

VII. Stratégiai fejlesztési célok 
 
 

1. Fejlesztési alapelvek 
 
a) A természeti környezet megőrzése. 
b) A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése. 
c) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése. 
d) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések. 
e) Meglévő intézménystruktúra átalakítása, a kihasználtság javítása.  
 
 
 
 

2. Fejlesztési célok, elképzelések  
 
Az elkövetkező három év elsőrendű önkormányzati feladata továbbra is az intézmények 
zavartalan működtetésének biztosítása. A tervezett fejlesztések reálisan csak akkor 
valósíthatók meg, ha azokhoz pénzeszközöket nem vonunk el a működéstől, ha bizonyos 
mértékű saját források rendelkezésre állnak, s ezt eredményes pályázatokon megszerzett 
pénzeszközökkel kiegészítjük. 
 
 
a. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítése 
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A munkanélküliek kifejezetten magas száma miatt, illetve mert a foglalkoztatás megoldása 
számos egyéb problémát is csökkent, megszüntet (pl. szociális gondok) kiemelt célunk a 
munkahelyteremtés elősegítése, a minél szélesebb foglalkoztatás. 
Sajnos paramétereink, kondícióink nem túl vonzóak, hiszen nincs ipari parkunk, nincsenek 
olyan zöldmezős területeink, amelyek közművesítve lennének. Településünket, s az itt 
rendelkezésre álló viszonylag nagy számú fiatal munkaerőt az internetben rejlő lehetőségek 
felhasználásával igyekszünk kiajánlani az érdeklődőknek, felajánlva egyben az önkormányzat 
segítségét, a vállalkozóbarát környezetet a potenciális foglalkoztatóknak. 
A munkanélküliek számának csökkentése érdekében igyekszünk továbbra is minél többeket 
bevonni az átmeneti megoldást jelentő közhasznú, közcélú munkába. 
 
b. Csatornázás: 
Taktakenéz községgel közösen elkészült a település csatornázásának, illetve a két község 
szennyvízének kezelését megoldó tisztító terve. 2004-ben céltámogatási igényt jelentettünk be, 
amelyre eddig választ nem kaptunk. 
 
A 2004-es árakon 1 milliárd forintra becsült beruházás megvalósításához mindenképpen 
pályázati forrásokra van szükség. Az időszak végére el kell érni, hogy akár céltámogatás útján, 
akár Európai Uniós támogatással a források rendelkezésre álljanak, s lehetőség szerint a 
beruházás elkezdődjön. 
 
Sajnos a települési folyékony hulladék elhelyezése teljeséggel megoldatlan, a szippantott 
szennyvíz ürítése illegális lerakóba, környezetszennyező módon történik. A házi 
szennyvízderítők elzsírosodtak, a szennyvíztárolók kicsik, a gyakori szippantások a családok 
költségvetését is megterhelik. 
 
c. Ivóvízminőség-javítás: 
Az ivóvíz minőségére vonatkozó előírások a legutóbbi időben szigorodtak. A településünk 
vízellátását biztosító kutak magas arzén, és bór tartalma miatt vízkezelési, vízminőség-javító 
technológiának bevezetésére van szükség. 
 
A 2005. évi pályázati kiírások szerint az ilyen célú fejlesztések 95 %-os támogatásban 
részesülnek. Prügy és Taktakenéz községek ivóvízének minőségét javító technológiák 
megvalósítására pályázatot kell benyújtani, s a fejlesztést 2006 végére be kell fejezni, azonban 
mindezidáig pályázati felhívás sem jelent meg a tárgykörben. 
 
d. Iskolabővítés, iskola felújítás: 
Az oktatás minőségének javítása, az itt élő gyerekek továbbtanulási esélyének növelése, illetve 
az egyébként létező esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében célunk az általános iskola 
további tantermekkel történő bővítése, a szaktantermek kialakítása, illetve a nyílászárók 
cseréje. Az általános iskola északi szárnyának felújítása jelenleg is zajlik Szükséges lenne még 
az iskola nyílás-záróinak valamint fűtésrendszerének cseréjére. 
 
e. Ravatalozó bővítés, felújítás: 
2007. április hónapban pályázatot nyújtott be az önkormányzat a ravatalozó bővítésének, 
felújításának finanszírozására, s ennek sikere esetén meg kell kezdeni az elhunytakhoz méltó 
ravatalozó kialakítását. A jelenlegi ravatalozó túl azon, hogy helyszűke miatt alkalmatlan a 
halottak zárt térben történő ravatalozására, sok helyen beázik. Azonban a pályázati elbírálás 
során az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács nem támogatta a projektet. 
 
f. Móricz ház melletti parkoló, pihenőpark kialakítása: 
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Településünk egyetlen idegenforgalmi „látványossága”, vonzereje a Móricz emlékház. 
Szerencsére évről-évre, különösen tavasztól őszig egyre többen keresik fel. 
A látogatók gépjárműveinek parkolására, illetve az ide érkező turisták pihenésére burkolt 
parkolót, pihenőparkot kell kialakítani. 
 
Az építési engedélyeztetés folyamatban van, így a jogerős építési engedélyek megszerzését 
követően pályázatot kell benyújtani a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök 
előteremtésére. 
 
g. Művelődési ház fűtéskorszerűsítése: 
A művelődési ház elektromos fűtése elavult, többnyire használhatatlan, ezért a gázfűtésre 
történő átállás halaszthatatlannak látszik. 
Az épület teljes felújítása keretében, vagy attól függetlenül is a fűtést 2011 végére 
korszerűsíteni kell. 
 
h. Egészségház felújítása: 
Az épületben található a háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat.  
Az épület teljes felújítása szükséges. 
 
Az előzőekben jelzett fejlesztéseken, beruházásokon túl lakókörnyezetünk komfortosabbá 
tétele érdekében további, számtalan fejlesztésre lenne szükség. 
Természetesen jelen gazdasági programban csak azokat szerepeltetjük, amelyek valóban 
halaszthatatlanok, részben már előkészítettek, s reálisan megvalósíthatók. 
 
 
  

3. Településfejlesztés 
 
a.Otthon- és lakásépítés lehetősége:  
 
Fejlesztési koncepciónkban fontos feladat lehet a község egészséges bővítésének feladatköre, 
beépíthető, közművesített terület kijelölésével, illetve az utcák hagyományos jellegének és 
szerkezetének megőrzésével. 
Az ingatlanok közművesítése társulás formájában is megvalósítható, mivel az értékképződés is 
a tulajdonosoknál keletkezik. Erre speciális hitelkonstrukciók rendelkezésre állnak a 
tulajdonosok részére. 
 
Olyan területhasználati szabályozásra is szükség van, amely hosszabbtávon a terület 
gazdaságilag optimális hasznosításához szükséges, de figyelemmel van a környezet és a 
település igényeire is. Az építési célú terület-igénybevételeket azokra a településrészekre 
koncentrálja, amelyek már ilyen célokra ki vannak jelölve, illetve amelyek igénybevétele nem 
jár jelentős környezeti károkkal, továbbá más célra alkalmatlanok. 
 
b.Megélhetés lehetősége: 
 
A falusi munkahelyek teremtését nem lehet ugyan gyorsan megoldani, de törekedni kell 
ennek szorgalmazását. Amiért itt laknak az emberek, az a viszonylagos csend, a jó levegő, a 
rokonság, az egyéb kereset helyben megteremthető lehetősége. Az Rt. szakmai támogatásával 
el lehetne egy programot indítani, amely gazdaságilag viszonylag nyereséges és a feltételei is 
adottak. Ilyen a virág, zöldség és gyümölcs nagybani termelés, ennek szorgalmazás. 
A helyben lakók támogatásával biztosítani kell vállalkozások indítását.(területek 
biztosításával, kedvező adózás) 
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Az ipari munkahelyek telepítését is a tőke és a piac, a kereslet és kínálat határozza meg. Az 
ipartelepítés előtt nemcsak a fizikai lehetőségeket, hanem a személyi feltételeket is meg kell 
vizsgálni. A felsőoktatásban tanuló diákok ösztöndíjszerű támogatásával elősegíthető, hogy 
helyben maradjanak és itt vállalkozzanak. 
Egy környezetbarát ipari park létesítésének fizikai lehetőségei a Szerencs felől bejövő út 
mellett adottak lehetnek.  
 
c.Jó levegő: 
 
Prügy a jó levegőjű települések között van, ezért a levegő óvása, környezetvédelmével 
összefüggő feladatok megoldása csak megértő és cselekvő polgári közreműködéssel 
valósítható meg. Mindent el kell követni az ipari szennyeződések, illegális hulladéklerakások, 
autógumik, műanyagok elégetése, tarlóégetés, és egyéb környezetet károsító tevékenységek 
felszámolása, megakadályozása érdekében. 
 
d.Esztétikus környezet: 
 
A település esztétikai képe a helyi közérzetre ható közös igény, amelynek elérése is csak 
közösen sikerül. A teendők egy része hosszú távú, de az értékek megóvása, megőrzése néha 
gyors beavatkozást igényel. A tennivalók rendszerezése a lokálpatrióta vélemények nélkül 
nem lehetséges. 
Támogassuk erkölcsileg, anyagilag is egy civil szervezet létrehozását, melynek célja, hogy 
a településen élők nem „hivatalos” véleménye, javaslata szervezett formában is jelenjen meg. 
Ezzel az önkormányzat által elindított közérzet javító intézkedések hatása felerősödhet. 
elősegítheti. 
 
e.Környezetminőség: 
 
A település környezetminősége, környezeti állapota megyei összehasonlítási rendszerben 
kedvező. Sem a területet regionálisan szennyező tevékenység nincs és a közlekedés sem olyan 
volumenű - bár az átmenő forgalom érinti a község igazgatási területét - hogy az a környezeti 
állapot jelentős veszélyeztetését jelentse. A földterületek kötelező gyommentesítésével a 
káros pollentartalom is csökkenthető. 
A keletkező szennyvizek jelentik az egyetlen komoly és folyamatos környezetszennyezést, 
amelyhez kisebb mértékben a mezőgazdasági tevékenységhez és az illegális 
hulladéklerakáshoz kapcsolódó talaj és vízterhelések kapcsolódnak.  
 
 
 
f.Oktatás: 
 
Feladatának tekinti az önkormányzati, a közoktatási, valamint az egyéb ide vonatkozó 
törvények és jogszabályok alapján a közoktatás körében térítésmentesen igénybe vehető 
szolgáltatások biztosítását. 
A község gazdasági helyzetéhez és teherbírásához igazodó, takarékosan működő oktatási 
intézmények fenntartásával kell az alap és vállalt feladatainak ellátását teljesíteni úgy, hogy a 
szakmai értékek ne csorbuljanak, s az esélyegyenlőség feltételei biztosíthatók legyenek. 
Az önkormányzat lehetőségeihez képest igyekszik biztosítani a feltételeket. 
Fontos a pedagógiai szolgáltatások működtetése, a gyermek és ifjúságvédelem, a fogyatékosok 
sajátos neveléséhez és oktatásához szükséges feltételek biztosításában. 
Még jobban előtérbe kell helyezni, támogatni a tehetséges gyermekek tanulását segítő 
szakmai tevékenységet, az ehhez kapcsolódó programokat. 
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Az önkormányzat cselekvési programjában az oktatásügyi koncepció az intézményhálózat 
szükséges mértékű fejlesztési tervezetét kell, hogy tartalmazza. 
Az általános iskola az alaptanterveknek megfelelően átalakításra, bővítésre, felújításra 
szorul. A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen a színvonalas oktatáshoz. 
Nagy öröm lenne, ha az óvodához hasonló feltételek mellet működhetnénk.  
A tárgyi feltételek biztosítása mellet a szakmai megújulás, fejlesztés elengedhetetlen. 
Törekedni kell egy területileg „központi-gesztor” jellegű oktatásra, amely a közeli 
települések számára is biztosít bizonya lehetőségeket. 
Kiemelt területként kell megjeleníteni a tehetséggondozást, a művészeti oktatást, a 
tevékenységközpontú és a kooperatív pedagógiai módszerek alkalmazását, valamint a 
sportolás széles körű, tanórán kívüli lehetőségének biztosítását. 
 
g.Ifjúsági, kulturális és sportügyek: 
 
Az anyagi lehetőségeink csak korlátozott beavatkozásra elegendők, az önkormányzatnak mégis 
kiemelt fontossága miatt  átfogóan kell e területekkel is foglalkozni. 
Számba kell venni ifjúsági, kulturális és sportügyekre, célokra fordítható vagyonát, és az 
igényeknek és lehetőségeknek megfelelően hosszútávon kell kialakítani feladatmegoldását. 
Az ifjúsági érdekek érvényesítésére, megjelenítése érdekében ifjúsági szervezet létrehozása 
szükséges a kölcsönös információcsere érdekében is. Az ennek teret biztosító közösségi, 
művelődési vagy faluházat, ifjúsági klubot szervezetileg létre kell hozni. A későbbiekben 
gondoskodni kell a megfelelő elhelyezéséről és a működéshez szükséges eszközök 
biztosításáról. A község ifjúsági, kulturális és sportügyeinek irányítása, szervezése 
elképzelhetetlen csak önkéntes alapon.  
Létre kell hozni egy intézményt (egyesület, közösségi,- faluház, népfőiskola formájában), 
amely felelős az ezen területeken zajló tevékenységért. 
 
Az idegenforgalomhoz kapcsolódóan is fontos, olyan értékteremtő programok szervezése 
(pl. télen böllérverseny, nyáron az aratáshoz, ősszel a mezőgazdasági tevékenységekhez 
kapcsolódóan, a vadászati alkalmakhoz kiegészítő szórakoztató és kulturális rendezvények), a 
hagyományosan meglévők kibővítése (Móricz-napok, Falunap, Kihívás napja), amely nemcsak 
a településen élők kulturális igényeit elégíti ki és az önkormányzat,  
valamint a helyi vállalkozók bevételeit is növelheti. Ezen belül is támogatni kell a kulturális 
csoportokat, különösen a hagyományőrző zenei és kulturális csoportok létrehozását , 
rendezvényeket.  
A Móricz-ház mellet egy tájház, egy hagyományos paraszti udvar, a hozzákapcsolódó 
kulturális helyszín(színpad, kézműves foglalkoztatók) megvalósításával a még fellelhető 
hagyományőrző kultúra megmentésére kell törekedni. 
 
A kulturális élet (talán a gazdasági élet terén is) javítására nagy segítség lehet még: 
- testvértelepülések kapcsolat rendszerének kialakítása, már meglévő 
  (Szomotor - Szlovákia) erősítése 
 
  - „Prügyről indultunk” patrónus rendszer, (akik innen származnak és tudnak  
    segíteni) összegyűjtése, szervezése 
Talán érdemes megvizsgálni, egységesíteni településünk jelképrendszerét 
Az önkormányzat a község sportpolitikáját azzal a felismeréssel alakítja ki, hogy a sport ezer 
szállal kötődik az életminőséget meghatározó egyéb területekhez.  
A már jól működő iskola diáksport kiszélesítésével, a sportegyesület keretein belül a „tömeg,- 
és szabadidősport”, a több ember számára elérhető szakosztályok (természetjáró, családi 
sport)  működtetni. Jó példa a civil módon szerveződött motocrossz szakosztály. 
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Fontos feladat a sportlétesítmények korszerűsítése a megfelelő esztétikai környezet 
biztosításával. 
 
h.Idegenforgalom: 
 
Prügy idegenforgalmi fejlesztésének legfontosabb célterületei a következők lehetnek: 
- meglevő adottságok fejlesztése, 
- új idegenforgalmi potenciálok teremtése, 
- az idegenforgalom intézményi hátterének kialakítása, 
- szálláshelyek bősítése. 
 
A térség idegenforgalmi adottságai miatt, a környező településekkel közösen kell összefogni a 
térség turisztikai értékeinek bemutatására, programok összehangolására. 
A sportturizmus meglevő fejlesztései mellett horgásztavak kialakításával, a sporthorgászat, 
csónakázás is megteremthető. 
Tanösvények, környezetvédelmi bemutatóhelyek alakíthatók ki. Kerékpárutak (pl. tisza 
part) kialakításával lehetőség nyílik a turisztikai vonzerők kerékpáron való bejárására. 
 
i.Egészségügy:  
 
Az önkormányzati törvény alapján biztosítja a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátást, a védőnői 
szolgálatot, az iskola-egészségügyi ellátást és fogorvosi ellátást. A további színvonal-
emelésnek feltétele a társadalombiztosítás finanszírozási mutatóinak javulása. A 
szakellátási rendszeren belül a helyi adottságoknak megfelelő szolgáltatások számát bővíteni 
szükséges, a helyben történő vizsgálati anyagok begyűjtésének megvalósítását bővíteni lehet. 
Prügy célja, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, békés életet élő emberek lakják a települést. 
A sokasodó nehézségek, a gazdasági helyzet bizonytalanná teszi az embereket, belső 
feszültséget okoz, ami előbb vagy utóbb betegséghez vezet. A megelőzésre kell nagy hangsúlyt 
fektetni. A környezeti viszonyokat úgy szükséges alakítani, hogy azok ne legyenek betegítő 
hatásúak. Ehhez elengedhetetlen a közbiztonság, a közlekedés és viselkedés kultúra javítása. 
Fel kell mérni, hogy a leggyakrabban előforduló betegségeket, a leggyakoribb halálokat mi 
idézte elő. 
Az egészségügyi szolgálat az egészséges embereknek próbáljon segítséget nyújtani, akik el 
akarják kerülni a betegségeket. Fokozott figyelemmel kell kísérni a környezeti és lelki bajok 
előidézését is. A rendelők korszerű eszközökkel való ellátása csak addig terjedjen, ameddig 
használhatóságuk, kezelésük biztosított.  
 
 
 
 
j.Szociális ellátások:  
 
A törvényben szabályozott ellátásokat a rászorultság elvének szem előtt tartásával segítse az 
önkormányzat. 
Továbbra is szükséges fenntartani és működtetni a szociális intézményeket, az anyagi 
lehetőségek függvényében törekedni a családtámogatás és gyermekvédelem rendszerének 
hatékony kiszélesítésére. 
A szociális szolgáltatásokat azok számára kell biztosítani, akik életkoruk, jövedelmi 
viszonyaik, egészségi állapotuk, családi helyzetük vagy körülményeik miatt nem képesek 
problémáik megoldására és együtt is működnek a problémáik megoldásában. 
A személyes szociális szolgáltatások (házi ápolás és idősgondozás, szociális étkeztetés) 
szélesítik a szociális ellátás rendszerét. Az idős korosztály számának növekedése miatt 
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szélesebb körben kell lehetővé tenni, hogy a - pénzbeli támogatások helyett - szükségleteiknek 
legmegfelelőbb szolgáltatást vegyék igénybe a település polgárai.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ a szükségleteket színvonalasan elégítheti ki. A családsegítés, 
gyermekjóléti ellátások feltárása és megvalósítása a jövőben még fontosabb feladattá válik. A 
szociális szolgáltatás területén vigyázni kell arra, hogy a segítség ne korlátozó, hanem 
támogató, toleranciával végzett és emberséges legyen. 
Szorosan együttműködve a munkaügyi szervekkel továbbra is támogatni kell újabb 
munkalehetőségek felkutatását, a tartósan munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségeinek 
bővítését, a támogatásban részesülők közhasznú foglalkoztatását. 
 
k.Járható utak, tömegközlekedés: 
 
Igényként olyan pormentesített utak létesítése szükséges, amelyek járdával, zöld sávokkal 
kiegészítve biztonságosan, zavarmentesen bonyolítják a forgalmat. A csapadékvíz elvezető 
rendszer átfogó megtervezése, kiépítése után érdemes az útburkolások elvégzése.A biztonságos 
közúti és gyalogos közlekedés érdekében a kereszteződések átalakítása, gyalogátkelőhelyek, 
lassító táblák kihelyezése a növekvő forgalom balesetveszélyessége miatt indokolt. Főleg az 
óvodánál, a Petőfi út összeszűkül, baleset esetén még menekülési terület sem áll rendelkezésre. 
A VOLÁN RT-vel szükséges kialakítani egy olyan menetrendet, amely valóban az 
utazóközönség érdekeit szolgálja és nem a Volánét. Jelenleg igaz, hogy számos 
menetrendszerinti járat pár perc eltéréssel nem éri el, vagy nem várja meg a Miskolc, 
Nyíregyháza, Sátoraljaújhely irányú vonalon közlekedő vonatokat.  
 
l.Vízellátás, szennyvíztisztítás: 
 
Véleményem szerint a vízszolgáltatást továbbra is a helyi szervezeti formában próbáljuk 
megoldani. Mindaddig, amíg nem áll módunkban jobb minőségű vizet, viszonylagosan olcsó 
áron beszerezni, addig nem érdemes a változtatás. 
 
A szennyvíztisztítás megoldása nemcsak az erősen szennyezett rétegvizek, hanem a község 
alatt levő vízbázis megóvása érdekében is fontos fejlesztési feladat. A csatornahálózat 
megépítésének elindult folyamatát szorgalmazni kell. 
A megvalósuló beruházás jelentős bontással jár, így érdemes lenne összekapcsolni ezeket a 
járdák, zöld felületek kialakításával. 
 
m.Szemétgyűjtés és elhelyezés: 
 
A köztisztaság érdekében a kritikus területeken növelni szükséges a szemétgyűjtő konténerek 
és edények számát, az ingatlantulajdonosok hozzájárulásával és ellenőrzésében. Közterület 
felügyeletével megbízott személy alkalmazása, aki a szigorúbb büntetéseket is alkalmazhatja. 
 
n.Polgári kezdeményezések, civil szervezetek, a helyi közügyek intézése: 
 
Az elmúlt években Prügyön is fokozódott a civil szervezetek tevékenysége.  
Az önkormányzatnak segíteni kell azt a folyamatot, amelyben a polgárok egyesületeket 
alakítva saját érdekeik megfogalmazására, saját önvédelmükre vagy meghatározott 
közéleti szándékaik megjelenítésére, nyilvánosságra lépnek. 
Az önkormányzat a civil szervezetekkel fennálló kapcsolatrendszerét, együttműködését 
továbbfejlesztve folyamatos párbeszédre és együttgondolkodásra törekszik a szervezetekkel. A 
szervezetek döntés-előkészítésbe történő hatékony bevonása a társadalmi elfogadottság 
elősegítésében segítséget nyújt. 
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El kell sajátítatni 
* a véleményalkotás módját,  
* a döntés felelősségét, 
* az ellentétes nézetek elviselését, 
* a kultúrált és toleráns társadalomban való viselkedés elfelejtett normáit. 
A közigazgatás magas fokú szakszerűsége erősíteni kell. Az elektronikus ügyintézést minél 
hamarabb meg kell oldani. 
 
o.Az információszerzés:  
 
Feladata, hogy minden lehetséges, az itt élők feladataival, gondjaival, problémájával, jövőjével 
foglalkozó híranyagot széles körben jutassuk el a lakosokhoz. 
Mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy a közügyek tekintetében mindenről tudjon és 
tudhasson, ha ezt igényli. 
A legkézenfekvőbb hírhordozó a helyi újság, amelynek kiadását a jövőben is biztosítani és 
megfelelő mértékben bővíteni is szükséges.  
A helytörténeti, helyismereti kiadványok, prospektusok, reklámanyagok, jeles évfordulók, 
személyek, események feldolgozott dokumentumok kiadásának támogatása a község 
értéknövelését eredményezi.  
Az elektronikus tájékoztatás érdekében a kábel-tv. hálózat bővítése és színvonalas 
működtetését kell szorgalmazni. Pályázati lehetőségek segítségével megoldható, hogy kábelen 
keresztül egy vezeték behúzásával biztosítják a kábel-tv, a telefon és az internet szolgáltatást. 
A képújság bővítése és a helyi műsorok rendszeressé tétele sokat segíthet az 
információjutáshoz. 
A település weboldalának ( www.prugy.hu ) folyamatos fejlesztése, bővítése, frissítése is 
számos előnyökkel jár.  
 
 
p.Jó társasági és közösségi élet: 
 
Nehéz meghatározni a helyszínt, amely megfelelő a különböző korcsoportok érdeklődési 
helyének kijelölésére. Az önkormányzati törvény sem beszél művelődési házról, 
klubkönyvtárról, szabadidő központról, hanem a közösségi tér biztosítását szorgalmazza. 
Az igénybevevő szerveződések, társaságok egyesületek igényei és vágyai döntik el, hogy hol 
érzik jól magukat, mely barátságos számukra és a felkínált lehetőségek közül. 
Nem lehet egyszerűbben és bölcsebben elképzelni egy település társadalmi - közösségi és 
kulturális művelődési életét, mintsem ha hagyjuk, hogy a civil szerveződések maguk 
fogalmazzák meg annak milyenségét, mondják meg formáit és alkalmait és biztosítunk 
számukra egy közösségi épületet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qA hitélet helyszíne: 
 
A templomok településünk meghatározó elemei, községképi jelentőségű, nagyságánál fogva 
tájékozódási pont, jelentős műemléke a községnek. A környék méltó rendbetétele, 



  

 16

folyamatos karbantartása, megvilágítása, parkosítása az egyházközséggel közös 
feladatvállalással segíthető. Az egyház feladatai nagyon fontosak az erkölcsi értékek 
megőrzésében, oktatási, kulturális, lelki gondozási tevékenységek gyakorlásában. 
Az egyházi ünnepek, szokások, hagyományok továbbvitele az életminőség fontos feladata. 
 
r.Hagyományápolás: 
 
A hagyomány mindaz, amit a tegnaptól örököltünk, a szokások, a viselet, a termelőeszközök, a 
termelési mód, az ízek, a magatartás, a helyi történelem.  
A jelenben élők kötelessége a múlt emlékeit, a tudomására jutott elbeszéléseket a jövő számára 
átadni. Az életben tartott hagyományőrzés felértékeli a települést, a helyben lakók számára 
teremt megfogalmazhatóbb otthont, hazát ad, tudatot, hogy gyökereiben megkapaszkodhasson. 
A szobrok, emlékművek, országzászló stb. nemcsak a tisztelgés, az utókor megbecsülését 
hivatott tudtul adni, hanem jelentős utcaképpel a szerves fejlődés eredményeinek, a község 
sajátosságának kifejezői. 
A Móricz-ház mellet megépíthető Tájház ennek az értékrendszernek teremthet helyet. 
A meglévő emlékművek rendbehozatalával, új emlékművek, szoborkompozíciók felállításával, 
turisztikailag is vonzó hely alakítható ki, mely a magyar kulturális érték részeként, a helyi és 
a környék polgárainak és szervezeteinek is sikerélményt nyújt. 
A hagyományőrző kiadványok megjelentetésében, finanszírozásában az önkormányzatnak 
jelentős feladatai jelentkeznek. 
 
A jövő fejlesztési és működési elgondolásai az itt élő emberek részvételére kell, hogy 
számítson, ezért közösségépítést is jelent. 
Az önkormányzati munka sikere nagyban attól függ, hogy miképpen formálódik a falu 
közössége, közélete. 
 
A jövőfejlesztés programja a polgárok önkéntes és közös alkotására épül. 
 
A prügyi polgár a község legfőbb és legfontosabb erőforrása. Csak az ő egyéni 
munkájukból teremhet jólét, és csak a sok egyéni erőfeszítéséből összeadott közös teljesítmény 
lehet községünk fejlődésének egyetlen meghatározója, az előttünk álló kihívások sikeres útja. 
 
 
Prügy, 2011. április 8. 
 

     Dr. Bazsó Áron                                                                Erdei Sándor                                              
             jegyző                                                                      polgármester  

 
 


