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A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai 

tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét 

fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken 

elérendő eredmények céljából.” 



 Bevezető 

A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti 

egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség 

fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra 

színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik pillére és a 

nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg 

egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A polgárok sportoláshoz fűződő jogát az 

Alkotmány mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését, a tisztességes játék 

jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét az olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód 

terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

rögzíti. 

„Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan 

társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint 

esélyegyenlőség, társadalmi kohézió stb.). Az Európai Unió népegészségügyi programja például 

fontos szerepet szán a lakosság testedzése fokozásának, elterjesztésének. Ezek a célok egyre 

inkább megjelennek a sportpolitika tervezési munkálatai során, elsősorban magától értetődő 

jelentőségük miatt, továbbá, mert a sport így meg tud felelni az európai uniós elvárásoknak, mely 

lehetőséget teremt erőforrások bevonására is. Az EU tervezési fázisainak megfelelően 

Magyarország jelenleg készíti a 2007-2013-ig szóló fejlesztési tervét, az Európa Tervet, melyhez a 

sportpolitikának és sportirányításnak is kapcsolódnia kell. " - Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 

Prügy Községi Önkrományzat a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából – az 

alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megközelítése és megoldandó feladatok 

megvalósítása jegyében – közreadja a sportkör helyzetét bemutató értékelését, 

megfogalmazza a középtávú sportkoncepcióját, azaz a sport területén vállalt alapelveit, 

kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban 

megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. Igyekszik figyelembe venni a sportszakértők, 

civilek, településfejlesztők, és a különféle sportokat űzők elképzeléseit, igényeit, és nem 

hagyja figyelmen kívül a község gazdasági, természeti, kulturális és természeti adottságait 

sem. 

Az így megalkotott Sport Stratégiájának alapvetően igazodnia kell a község adottságaihoz és 

tervezett jövőképéhez összhangban a község egyéb fejlesztési (pl. településfejlesztési) 

elképzeléseivel.



Ez a dokumentum Prügy Községi Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciója, amely 

együttesen tartalmazza a sport stratégiai programját. A sportfejlesztési koncepció az Európai 

Unió (EU) folyó tervezési időszakához igazodva, - alapul véve a //. Nemzeti Fejlesztési Terv 

sajátosságait -, elsősorban a 2007-2014-ig terjedő időszakra határozza meg a község sporttal 

összefüggő céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. 

A sport fontosságát magyarázza, hogy a központi és EU tervezési dokumentumai a 

humánerőforrás fejlesztés keretei között foglalkoznak a kérdéssel, figyelembe véve az uniós 

és hazai politika aktualitásaihoz rendelt forrásokat, támogatási rendszereket. A lokális 

sportfejlesztés terezését ezeknek az alapelveknek és eszközrendszereknek maximális 

figyelembe vétele mellett minél szélesebb társadalmi kör bevonásával kell elvégezni. 

A fentiek figyelembe vételével  Prügy Községi Önkormányzat Sportfejlesztési koncepciója 

olyan dokumentum, amely az elfogadott prioritások, valamint az elkészített stratégiai és 

egyéb részprogramok, tervezési módszereit alkalmazva a község fejlődésének igényalapú 

tervdokumentuma. 

A sportfejlesztési koncepció egyeztetése a program legitimitásának feltétele. Ennek során 

széles körben nyílik lehetőség az érintetteknek véleményük kinyilvánításra. A sportfejlesztési 

koncepció egyeztetési anyagát az egyeztetést szervező Prügy Községi Önkormányzat az 

egyeztetésben kiemelten fontosnak ítélt szervezetek, egyesületek bevonásával végzi el. 

Továbbá a dokumentum minden érdeklődő számára elérhetővé vált a település honlapján is 

(www.prugy.hu), ahol vélemény-nyilvánításra biztosítottunk lehetőséget. A folyamat 

zárásaként a beérkezett vélemények beépítésre kerülnek a koncepcióba. 

A fejlesztési koncepció feladata Prügy sportéletének elemzése, illetve stratégiai keretek alapján a 

programban felállított legfontosabb célkitűzések bemutatása és az ezen célkitűzések eléréséhez 

szükséges megfelelő prioritások és intézkedések kijelölése. 

Prügy Községi Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciója egy több évre szóló, a 

programfinanszírozás elveire támaszkodó tervdokumentum. A dokumentum leginkább az 

igényorientált megközelítést alkalmazó programozási tapasztalatokat használja fel, az 

elérhető EU és az állam által decentralizált források hatékony felhasználásával. A község 

jövőbeni sportfejlesztését illetően e dokumentum kulcsdokumentumnak tekinthető. 



Formáját tekintve a célkitűzések és az azok elérését lehetővé tevő 

prioritások/intézkedések meghatározásával a Program az általános stratégiai tervezési 

gyakorlatot követi, ugyanakkor igyekszik megfelelni a helyi elvárásoknak is. A Program 

meghatározza a célokat, a lehetséges hatásokat és eredményeket. 

A dokumentum kialakítása során a helyzetelemzésben a prügyi sportélet kereteinek részletes 

ismertetésével, jelenlegi helyzetük bemutatásával történtek. Ezt követően a sportkör külső 

„környezetének" befolyásoló tényezőit, a sportkörök belső erősségeit, gyengeségeit egyaránt át 

kell ültetni a koncepció alkotóelemeibe. Ennek érdekében meg kell határozni: 

 Prügy község sportéletének jövőképét, azt a célállapotot, amelyet a község a következő 

egy-másfél évtized során el kíván érni; 

 a jövőkép elérését segítő stratégiai célokat és stratégiai prioritásokat valamint 

 a megvalósítás mikéntjét leginkább meghatározó intézkedéseket. 

A Programok körének meghatározásában két tényezőnek van kiemelkedő jelentősége: 

 az EU Strukturális Alapokkal kompatibilis, a kapcsolódó források felhasználhatóságához 

igazodó programszerkezet használata, 

 a szakpolitika támogatási lehetőségeinek és a helyi szereplők igényeinek összehangolása. 

Ez a megközelítés olyan kiemelt célkitűzésre, illetve az azokkal összefüggő prioritásokra 

helyezi a hangsúlyt, amelyek esetében mind a pénzügyi erőforrások, mind a községben 

fellelhető szervezetek, egyesületek lehetővé teszik a program megvalósítását. 

Prügy szélesítse a régió sportban elfoglalt előkelő pozícióit, a lakosság egyre növekvő része 

vegyen részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, kerüljön 

előtérbe az egészséges életmód. 

E stratégiai célok együttese nem csupán elősegíti egy prosperáló községi sportélet létrejöttét, 

hanem a fejlesztések eredményeként hosszútávon önfenntartó közösségek kialakulását is 

biztosítani tudja. 

 



 I. Prügy testnevelésének és sportjának helyzete 

1.) Szervezettség: 

Prügy társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépült a testnevelés és 

a sport. A településen 1927 óta működik a sportegyesület. A sportegyesület tagjainak 

száma az elmúlt időszakban kismértékben csökkent.  

A labdarúgó szakosztály számos esetben csak más térségekből – vonzáskörzeten kívüli – 

igazolt játékosokkal tudnak működni, ami a jelenlegi finanszírozási keretek között nem 

gazdaságos. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlás nevelésre. 

A labdarúgó szakosztályon kívül szabadidő-természetjárás, röplabda és női torna 

szakosztály működik a településen. 

2.) Iskolai testnevelés és diáksport:  

 

a.) Óvodai testnevelés: 

A község új óvodáját a „Mesevár„óvodát 2005 augusztusában adták át. Az óvoda 

rendelkezik egy tornaszobával, illetve egy sportudvarral. A tornaszoba bordásfalakkal fel 

van szerelve. Az intézmény jól el van látva sporteszközökkel / zsámoly, tornaszőnyeg, 

különböző labdák, kiskapuk, mini kosárpalánk / illetve különböző mozgásfejlesztő 

játékokkal. A sportudvaron is sok játék áll a gyerekek rendelkezésére. A gyerekeknek 

minden nap van 15-20 perces szervezett mozgás. Kihasználnak minden lehetőséget a 

mozgásra: sportnap, kihívás napja, körzetben lévő sportversenyek. 

b.) Iskola testnevelés és sport: 

Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól elkülöníteni egymástól. A 

helyi tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat és a szervezett keretek 

között folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen 

elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások a tanórai testnevelést lennének hivatottak 

kiegészíteni. Ezeken a foglalkozásokon előszeretettel vesznek részt a tanulók. Szervesen 

kapcsolódik a település sportéletéhez. 

  



3.) Szabadidősport, rekreáció: 

Az elmúlt évtizedekben a településen viszonylag nagy volt a sportélet. Mára azonban sajnos 

háttérbe szorul a szabadidősport és a rekreáció is. Ennek kettő fő oka van. Egyik az, hogy az 

embereknek egyre kevesebb az idejük a másik, hogy egyre kevesebb pénzt lehet ezekre a  

tevékenységekre költeni.  

Az iskola és a  sportegyesület azonban megpróbál a lehetőségeihez mérten minél több 

szabadidős sporttevékenységet biztosítani a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt. Ilyen 

esemény az iskola életében több éve már a KIHÍVÁS NAPJA, A MAGYAR SPORT NAPJA 

és a GYEREKNAP. Kiemelt feladatnak tekintjük a fogyatékosokkal történő foglalkozást, így 

pl. részükre évek óta kistérségi versenyeket rendezünk. A sportegyesület öregfiúknak szokott 

kispályás labdarúgó tornákat szervezni, melyen a környék csapatait szokták vendégül látni. 
 

A sportkör sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények színvonala jó. Megyei 

bajnokság részvétele mellett néhány saját rendezésű sportesemény növeli a hírnevét.  

Utánpótlás-nevelés: 

A sportkörben az utánpótlás-nevelés szakosztályi felkészítés formájában valósul meg. 

Labdarúgásban történik a nagyobb számú utánpótlás-nevelés. 

A központilag támogatott, felülről indított sportági utánpótlás-nevelési programokat a 

program megbízottak közreműködésével eredményesen szervezték meg. A finanszírozás 

bizonytalansága és a gyakori programmódosítások nehezítik a folyamatos munkát. 

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálása alatt minden sportág egyre növekvő 

támogatáshoz juthat, amelyet az utánpótlás minőségi színvonalára költhet. Ebben a 

rendszerben mind sz iskolák, mind az egyesületek támogatásban részesülhetnek a 

megfelelő kritériumok betartása mellett. 

4.) A sport feltételei: 

a) A vizsgázott testnevelők, sportvezetők, sportszakemberek száma megfelelő. Az utóbbi 

kettőből – sportvezető, sportszakember sportszerveknél alig vannak főállásban, mivel az 

anyagi helyzet nem engedi meg. A nagy létszámú önkéntes társadalmi aktíva-hálózat 

tevékenykedik (kb.: 15 fő). Utánpótlásuk egyre nehezebben biztosítható, erkölcsi 

elismertetésük is szűk körű. 



b) A település sportjának pénzügyi helyzete romlott, bizonytalanabbá vált. A rendszerváltás 

előtti közel három egyforma nagyságrendű, biztosnak tekinthető támogatás – bázisszervi, 

állami, sajátbevétel – átalakult. A bázisszervi pénzek döntően eltűntek, helyre az 

önkormányzati támogatások és a reklámpénzek kerültek. Jelentős pénzek vannak a 

különböző alapítványi pályázatokban, azonban ezek egy része tervezhetetlen, 

kiszámíthatatlan. 

Prügy sportja napjainkban kb. 1,6 millió forintból gazdálkodik, ennek az összegnek 2/3-át 

azonban a létesítmények fenntartására fordítják. A sportkör a pénzhiányt programok 

szűkítésével, létszám (sportoló, sportvezető, szakember) csökkentéssel próbálják 

átvészelni. 

c) Az önkormányzati tulajdonban/fenntartásban lévő sportpálya állapota megfelelő. Azonban 

az öltözők, szertár, lelátók állapota nem megfelelő. Különösen a lelátók állapota rossz. 

Továbbra sincs a településnek fedett létesítményei, megfelelő méretű tornacsarnok. 

Továbbá igény mutatkozik egy kisméretű műfüves pályára is. Ezek megléte esetén igen 

jelentős sportturizmussal lehetne számolni, ami jelentősen növelné a község bevételeit, és 

felbecsülhetetlen marketinget tudna biztosítani a falu számára. A település természeti 

adottságai kedvezőek a sportturizmusra, lovaglásra, tájfutásra, terep-autó és motorsport 

versenyekre, bár ezen a területen is fejlesztésre volna szükség. 

 

5.) Sportirányítás: 

Talán egyetlen ágazatban sem fordult elő annyi átszervezés, annyi irányításbeli változás, 

mint amennyi a testnevelés és sport területén volt az elmúlt tíz évben. Ez a jelenség 

természetesen nem kerülte el Prügyöt sem. Az országosan is megfigyelhető hármas 

irányítási rendszer: állami szerepvállalást a sporttörvény értelmében a minisztérium és a 

megyei közigazgatási hivatal képviseli, az önkormányzatit a megyei és települési 

sportszervek biztosítják, a társadalmi irányítást pedig a különböző szintű civil szervezetek 

látják el. (megyei sportági szövetségek). A sportirányítási struktúrája bármennyire is 

bonyolultnak tűnik, elfogadhatóan, megbízhatóan működik. Korrekt kapcsolat alakult ki 

az önkormányzat, támogatók, szponzorok és az Sportegyesület között. 

 



Összefoglaló: 

Megállapítható, hogy az elmúlt 10 évben alapvetően átalakult az ország testnevelése és 

sportja. Az átalakulás nyomán új szerkezetű struktúra alakult ki, stabilizálódott a szakmai 

munka és kismértékben javultak az eredmények. Bebizonyosodott, hogy a jelenlegi 

feltételeken csak 15-18 sportág fejleszthető a térségekben és ezek is biztosíthatják a jövő 

bajnoki pontjait. Növekedett a sport társadalmi megítélése, befolyása. Kialakult egy vegyes, 

de megbízhatóan működő irányítási rendszer. Kedvező tendenciák mellett gondként 

jelentkezik a sport feltételrendszerének bizonytalansága. Elsősorban a pénzügyi 

tervezhetetlenség zavarja a sportszerveket. Feltűnő, hogy néhány szakosztály kivételével nem 

alkalmazzák a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyeztetés során a legújabb 

tudományos kutatások módszereit. A sportorvosi hálózat lefedi a térség területét. A térségben 

1 sportorvos tevékenykedik. Az alkalmassági és versenyt engedélyező vizsgálatokon kívül a 

lehetőségekhez mérten panaszosokat is fogadnak, a lakosság számára életmód tanácsot adnak.  

Prügy sportját befolyásoló tényezők: 

A kistérség vezető települése Szerencs. A kistérséget összesen 18 település alkotja. A 

kistérség területe 499 km2. Népessége 45.006 fő. Prügy lakosainak száma 2700 fő.   

A rendszerváltást követően a kistérség gazdaságát meghatározó iparágak egy része megszűnt, 

vagy magántulajdonba került. Teljes iparágak szünetek meg vagy jelentősen csökkentek, az új 

ezeket kiváltó gazdaságok meg még nem képesek teljes mértékben pótolni a régieket. Ezek 

következményeként a kistérségben igen magas lett a munkanélküliség, csökkentek a 

jövedelmek és a szabad pénzeszközök. 

A kistérségben létrejött vállalkozások többsége kis létszámot foglalkoztat, családi alapokon 

működik. Bevételeik – kevés kivétellel – nem teszik lehetővé a civil szféra támogatását. 

A lakosság jelenlegi számának alakulásához nagymértékben járul hozzá, hogy Borsod-Abaúj-

Zemplén megye megtartó képessége kicsi. A munkalehetőség csökkenése hozzájárul a 

lakónépesség mozgásához. A kora reggeli indulás – késő esti érkezés hátráltatja a településen 

lévő civil szervezetek, vagy sportegyesületek munkájába való bekapcsolódást. 

Általános jellemzője a kistérségnek a magas munkanélküliség. A kistérségben az átlagostól 

magasabb a roma lakosság aránya, akik képzettségük, iskolázatlanságuk miatt még 

nehezebben találnak munkát.  



Prügy sporthelyzetének SWOT elemzése 

 

 

Erősségek 

- változatos sportolási lehetőség 

- a település egyes részeinek 

rehabilitációjával a sportolásra alkalmas 

fejleszthető területek (kerékpározás) 

- jelentős önkormányzati szerepvállalás  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gyengeségek 

- sportinformációs rendszer kialakítása 

- fogyatékkal élő, sérült emberek sportolási 

lehetőségeinek hiánya 

Lehetőségek 

- települési területek rehabilitációja során 

szabadtéri sportrendezvények bővülése 

- egészségnevelés propagálása az 

oktatásban 

- sportolási lehetőségek kínálatának 

bővülése 

- térségi, mikrotérségi együttműködés 

- térségi sportesemények megrendezése 

- vállalkozásokkal való együttműködés 

 

 

 

 

 
 

Veszélyek 

- lakosság érdektelensége 

- támogatások elmaradása 



 

A Prügy Községi Önkormányzat sportkoncepciójának jövőképe 

Prügy aktív sportélete megfelelő alapját képes adni a meglévő hagyományokra épülő 

sportfejlesztési projekteknek. A társadalom egészségi állapotának megújításakor figyelemmel kell 

lenni a meglévő értékek megőrzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. A község 

kiemelt feladata, hogy az itt élők és a környezetük számára európai mértékkel mérve is magas 

életminőséget biztosító programokat valósítson meg 

A sportkör egyik alapvető feladata a lakosság egészségének védelme, ezen belül a megelőző 

egészségnevelés propagálása, nevelése, és a lehetőségek biztosításához a sportolás, mint megelőző 

és rehabilitáció lehetőségének megteremtése. Az urbanizáció a mozgás szegény életmóddal is 

párosult, aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idős korig felvilágosítással, programok, 

lehetőségek biztosításával szükséges megelőzni illetve javítani, amelyhez a sport lehetőségeinek 

szélesítése jó alapot kínál. 

Prügy szélesítse a régió sportban elfoglalt előkelő pozícióit, a lakosság egyre növekvő része 

vegyen részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, kerüljön 

előtérbe az egészséges életmód. 

A fenti vízió eléréséhez elengedhetetlen, hogy a víziót stratégiává, azt távlati, valamint abból 

levezethető középtávú célokká formáljuk, és ezekből vezessük le a közeljövő projektjeit 

 

A sportkoncepció céljai 

Magyarország célja, hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot 

meghaladó fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé 

tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra 

fordított idő mennyisége egy főre levetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel 

összhangban, a sportkörnek ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania saját céljait, 

prioritásait és intézkedési lépcsőit. 

 



 

Prügy Község  Önkormányzatának céljai a sport területén: 

 a szabadidős sport lehetőségeinek bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és 

kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott 

társadalmi felelősség megosztás kialakulása; 

 az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elősegítheti a 

tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, 

kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más 

területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az oktatási intézmények keretei között 

folyó diák köri sportlehetőségek feltételeinek javítása; 

 a lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a prügyiek számára 

biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs 

lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások 

elkerülhetetlenül növekvő ütemét; 

 a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás 

erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése 

nyertesének érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az 

összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség javítása; 

A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvető fontosságú a horizontális 

elvek figyelembevétele: 

 a fenntartható fejlődés érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika ne élje fel a jövő 

generációk számára elérhető természeti, társadalmi és gazdasági erőforrásokat; 

 az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, mind 

a roma kisebbség egyenlő esélyeinek, mind a fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek 

biztosítását; 

 partnerség - a program a térség közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának 

összefogásával, szoros együttműködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság szem 

előtt tartásával kerül megvalósításra; 

 

 



 

 addicionalitás - a programmal a térség hosszú távú célja elsősorban olyan programok 

megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz 

addicionálisan - az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minőség 

eléréséhez kapják a támogatást; 

 szubszidiaritás - a programban a szubszidiaritás és a decentralizáció jegyében olyan 

prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, melyek konkrét 

megvalósításában, vagy kezdeményezésében egyértelműen vezető szerepet játszhat a térség 

így a központi kormányzati szinthez, valamint a regionális szint alatti szintekhez 

kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást. 

A program szerkezete 

A program hagyományos szerkezetű, prioritásokra és a prioritások eléréshez szükséges 

intézkedésekre bomlik. Az intézkedések megvalósítását természetesen a társadalmi-gazdasági 

környezet változásainak követésével a későbbiekben konkrét projektekkel is alá lehet 

támasztani, hiszen a program megvalósulása (5-10 év) során új szereplők érkezhetnek, új 

helyzetek, új forrás lehetőségek adódhatnak. A program az alábbi egységekből áll. A 

prioritásokat, s a prioritásokon belül az intézkedéseket az alábbiakban soroljuk fel: 

1. Prioritás - Versenysport, utánpótlás nevelés 

1.1. intézkedés: A labdarugó sport feltételeinek javítása 

2. Prioritás - Szabadidősport 

2.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 

2.2. intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 

3. Prioritás —Nevelés, oktatás, diáksport 

3.1. intézkedés: A prügyi diáksport lehetőségeinek, feltételeinek javítása 

4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

4.1. intézkedés:  

4.2. intézkedés: A sportköri és egyesületi létesítmény feltételeinek javítása 

4.3. intézkedés: A prügyi sportinformációs rendszer szélesítése  



1. Prioritás –Verseny sport, utánpótlás nevelés 

A versenysport terén az erőforrások szétforgácsolása helyett az eddigieknél magasabb fokú 

koncentráció szükséges. A versenysport terén a legfontosabb egy olyan objektívebb rendszer, 

hogy az érintettek az erőforrások szétforgácsolása helyett a helyi érdekek számára lényeges 

versenysportot, azaz sportágat koncentráltan és célzottan támogassák. Ennek érdekében a Sport 

Egyesületnek, sportköröknek, intézményeknek is el kell készítenie a sportágfejlesztési tervét, fel 

kell vázolni a kitűzött célokat, mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánja 

megvalósítani, valamint mely területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak 

külső támogatásra. 

 

1.1. intézkedés: A labdarugó sport feltételeinek javítása 

Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják. Az 

utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a területen is az infrastruktúra 

fejlesztése elengedhetetlen. Fontos, hogy az önkormányzati támogatást más forrással egészítsék ki.  

 

2. Prioritás - Szabadidősport 

Az sportegyesület célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek mozgósítása, a népesség 

egészségi állapotának javítása.  

Az egészség megőrzése érdekében növelni a lakosság sportaktivitását. Továbbá rehabilitációs 

célból a már megromlott egészségi állapotúak bevonása a sportéletbe. Mindez az egyének 

számára életminőséget javító hatással járhat, ha a sport jelentősebb szereppel bír, hanem 

kézzelfogható pénzügyi előnyöket is kínál a betegségkezelési kiadások terén elérhető 

megtakarítások révén. 

A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a 

támogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított támogatásokat is. A 

sportolási lehetőségek bővítése a kereslet növelése által a kínálat élénkülését is indukálhatja. 

Ennek elérése érdekében a község kiemelt célja a kereslet növelésének érdekében a helyi 

lakosság aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek egyik eszköze a sportolásra 

ösztönző egyesületi hálózat és infrastruktúra felépítése, fejlesztése, másrészt az egészséges és 

mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. 

 



2.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 

Ezen keresztül cél a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása, a sport 

eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas családi 

sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport nevelő erejénél fogva alapvető segítő 

eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely 

preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. 

Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget, az 

igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az egyének döntésére 

bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe. 

 

2.2. intézkedés: Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 

Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés, 

szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek 

számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítette. Valamint a 

szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási 

lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában. 

Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. 

Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy 

mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a megfelelő 

infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások 

megteremtése szükséges. 

3. Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport 

A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán érhető el, hiszen az ehhez 

szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhető el a legsikeresebben. Ehhez szükségszerűen a 

szakemberképzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának megújítása is alapvető 

fontosságú. 

Mindehhez az utánpótlás-nevelés, és-képzés bázisának újraépítése, a támogatási rendszer 

feltételeinek biztosítása az első lépcső. Továbbá ezen keresztül elő kell segíteni a tanulók 

fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható fizikai próbarendszer működését 

Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és testmozgás, 

valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre álljanak. Mivel tény, hogy a 



diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges, hogy a 

tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon, azaz a fiatalok 

szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, mozgásgazdag életmód fontossága 

bennük. 

4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

A Prügyön található sportlétesítmények korszerűsítése és akadálymentesítése mind a versenysport 

mind pedig a rekreáció területén kiemelten kezelendő feladat.  

 

Továbbá a tervezett fejlesztéseknél egy tudatos beruházási politikával alkalmassá kell tenni a 

községet az adottságokhoz illeszkedő sportágakban versenyek megrendezésére, amellyel 

egyben a lakosság sportolási lehetőségeinek körét is növeli lehet. Mivel az emberek belső 

igényévé vált, hogy az egészségük megőrzéséért aktívan tegyenek, szükségessé vált, hogy aki 

sportolni szeretne, a lehetőségek széles választékát érhesse el.  

Továbbá a sportélet szervezeti rendszerében, horizontális és vertikális szinten is integrált 

körülmények között kell kialakítani a fogyatékos személyek részére elérhető sportolási 

lehetőségeket, elősegítve ezzel is társadalmi integrációjukat. 

4.1. intézkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőpark, szabadtéri 

létesítmény, kerékpáros útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztése 

A közterületek fejlesztésével, játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az 

igényekhez illeszkedő, a község jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés történhet 

meg, amely biztosítja a kerékpárosok és görkorcsolyások számára a biztonságos gyakorló és 

potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára elengedhetetlenek a 

kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget kínálva az itt élők számára. 

4.3. intézkedés: A prügyi sportinformációs rendszer szélesítése 

Az intézkedés kettős célt kíván megvalósítani. Az egyik cél a lakosság elektronikus úton történő 

tájékoztatása, bevonása a községi sportéletbe, folyamatos és naprakész információk szolgáltatása a 

szabadidős sportok vonatkozásában. Másik cél a község sport társadalmának kapcsolatépítését 

elősegítő, fórumoknak helyet adó elektronikus felület kialakítása. A cél megvalósítása során 

kialakítandó Internet megjelenést biztosító portál felületen elérhetővé válik a sportegyesület 

szakosztálya, hírei, eredményei és egyéb információi. Mindez egy külön prügyi sportportálként, de 

a község hivatalos internet oldalának egy opciójaként működhetne. 



1. sz. melléklet 

Létesítmények állapota 
 

I. Sportpálya (24. 000 m2) 

1. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (7. 000 m2)  

Állapota: jó 

Funkció: a labdarúgás kiszolgálására. 

Fejlesztés: gyepszőnyeg felújítása, lelátok átalakítása, villanyvilágítás 

2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (7. 000 m2)  

Állapota: jó 

Funkció: elsősorban labdarúgó edzések kiszolgálására. 

Fejlesztés: a pályát körülvevő álló szurkolóhelyek átalakításra szorulnak. 

4. KÉZILABDA PÁLYA ( 200 m2) bitumenes (sportpálya területén) 

Funkció: kézilabda 

Állapota: használhatatlan 

5.  TORNATEREM (200m2) 

 Funkció: vegyes, több funkciós 

 Állapota: felújításra szorul 

6.  Bitumenes SPORTUDVAR (1000 m2, iskola területén, világítással ellátott) 

 Funkció: több funkciós (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda) 

 Állapot: felújításra szorul 

A felsorolt létesítmények mindegyike a tervezett kettős funkciót látja el. Lehetőség szerint 

szolgálja az iskolai testnevelést, illetve szabadidősportot, de alapvetően a község 

sportegyesületének edzéseihez, versenyeihez biztosít teret. Ennek megfelelően a fenntartása, 

illetve felújítása is közös feladata a községnek, illetve a haszonélvezőknek. A létesítmények 

funkciói adottak és hosszabb távon is erre tervezettek. 
 

 
 


