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Prügy község önkormányzatának időszakos tájékoztató kiadványa 2010. 3. szám
Július − Augusztus hónapban történt események

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Prügyi Polgárok!
Minden valamirevaló vállalat, vállalkozás, közin−
tézmény évente mérleget készít arról, hogy a rábízott
javakkal hogyan bánt, milyen eredményeket ért el, vagy
nem ért el és azokat indokolja.
Az önkormányzati rendszer pedig ezen kívül négyéves
ciklusokban mérhető, ennyi időre választják meg a pol−
gármestert és a képviselőtestületet, amely a legma−
gasabb fórum, ami tulajdonképpen a település
„törvényeit” hozza többségi szavazással, a pol−
gármester vezetésével. Ugyanakkor a polgármester a
felelős a hozott intézkedésekért és azok végrehajtásáért,
valamint a pénzügyi és gazdasági életért, a katasztró−
favédelemért − egyszóval − „mindenért”. Ma már a
legfelsőbb politikai vezetés is megérti, hogy a pol−
gármesteri pozíciót erősíteni és függetleníteni kell a
képviselőtestülettől. Napjainkban azonban még a régi
rendszer működik, ahol a testület vagy támogatja
vezetőjét, vagy nem, a képviselő egyéni felelőssége
nem látszik. Van olyan képviselő, aki egy független
testületben eljátszhatja az ellenzékit saját faluja ha−
ladása ellen, mert vagy sértődött, vagy haragszik a
vezetőre és azt akarja, hogy annak a nevéhez semmi−
lyen eredmény ne kötődjön. Az természetes persze,
hogy egy testületen belül vannak viták, ez volt közöt−
tünk is. Ennek ellenére, vagy éppen ezért úgy gondo−
lom, hogy mielőtt elemezném az elmúlt 4 évet
leszögezzem: Ezek az eredmények a falu eredményei
ehhez így, vagy úgy minden lakos hozzájárult, benne
van. Ezt én köszönöm a falu minden lakosának és a
képviselőtestületnek.
Ez után lássuk, hogy a mi önkormányzatunk hogyan
teljesített az elmúlt 4 év alatt. Bázisévnek 2006−ot te−
kintjük, ez volt az előző önkormányzat utolsó éve.
Legfontosabb mutató természetesen a gazdálkodás.

A költségvetés alakulása 2006−2010 között
(millió forint) 1. számú grafikon (3.oldalon)
Felhalmozási fejlesztés (millió forint)
2.számú grafikon (3. oldalon)
A számok tükrében látható, hogy miközben a minden−
napi életre 540−580 millió forintot fordítottunk az utol−
só két évben kiemelkedően sok fejlesztést valósítottunk
meg. Mindemellett a falunak egyetlen fillér tartozása
nem keletkezett. Ez szinte példa nélküli.
Lássuk mik is voltak a nagyobb fejlesztések?
2007−ben:
− az általános iskola északi szárnyának felújítása és a
szociális szolgáltató építésének befejezése, amit még az
előző önkormányzat indított el
2009−ben:
− polgárőr épület létrehozása
− térfigyelő és közbiztonsági rendszer kiépítése
− ‘ltalános iskola teljes felújítása
− Tarcal−Prügy közút felújítása (kiemelt projekt)
− COOP áruház létesítése (magántőkéből)
2010−ben:
− Móricz Emlékház melletti sétány és park létesítése
− a kultúrotthon teljes felújítása. (támogatási szerződést
aláírtam, közbeszerzés beindítva, az építkezés várható
kezdete szeptember 25. befejezés 2010. december,
remélem a helyi vállalkozók jó és sikeres pályázatot
nyújtanak be); A falu karácsonyát már a felújított
kultúrotthonban tarthatjuk
− 2 lakás kialakítása a fogorvosi rendelő felett saját
erőből
− térfigyelő−kamerarendszer kiterjesztése az egész
település területére
Összességében a községbe 4 év alatt 750 millió forint
uniós és hazai forrás érkezett. Nem foglalkozva a
kisebb 1−2 milliós különböző pályázatokkal.
(Folytatás a 2. oldalon)

2010. ÉVI HARMADIK SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
Önkormányzati hírek (1−3. és 6. oldal) − Képösszeállítás Prügy község elmúlt négy
évéről (4.) − Meghívó Sétány átadásra és Falunapra − Kulturális Egyesület hírei
(5.) − Szociális Szolgáltató Központ tájékoztatója (6.)
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(Folytatás az első oldalról)
Életkörülmények, munkalehetőség, szociális ellátás
A községünk legnagyobb problémája a munkale−
hetőség hiánya és a szociális ellátás. Legfontosabb
teendő a munkalehetőségek bővítése ezzel
párhuzamosan a szociális segélyezettek létszámának
csökkentése. Lássuk a számok tükrében hogyan válto−
zott ez a településünkön.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Segélyezettek átlag létszáma hó/fő
374
321
344
145
184
Kifizetett segély
82 MFt 125,6 MFt 149,9 MFt 40,8 MFt 33,6 MFt
Közmunkás hó/fő
38
26
23
102
136
Közmunkára kifizetésre került összeg
38 MFt
28 MFt 26 MFt 46 MFt 70 MFt
A község saját költségvetéséből
19 MFt
18,9 MFt 21,6 MFt 8,0 MFt 8,2 MFt
Szociális ellátás − Összehasonlító grafikon
3. számú grafikon (3. oldal)
A táblázatból is látszik, hogy egyre több ember
végezhet munkát és mindemellett a község költ−
ségvetését egyre kevésbé terheli mindez. A jövő az
állami vállalatok és magánszféra bevonásának kidolgo−
zása és valós részvétele lehet.
Közbiztonság
Ha a közbiztonság nem romlik az már óriási eredmény.
Úgy gondolom, hogy a falu vezetése a közbiztonság
megőrzéséért és javításáért mindent megtett, megtesz.
Jó kapcsolatot építettünk ki a rendőrséggel és annak
vezetésével.
A
polgárőrség
és
faluőrség
tevékenységének biztosítása, valamint a térfigyelő
rendszer kiépítése és üzemeltetése nagy előrehaladást
jelent a közbiztonság javulásában. Ennek is köszön−
hető, hogy például most is egy rablás fiatalkorú
gyanúsítottjai lakat alatt várják sorsuk alakulását. Úgy
gondolom, hogy a központi országos politika is felfi−
gyelt azokra a problémákra, amelyet folyamatosan
jelzünk, ennek eredménye a „három csapás”, de ennél
fontosabb, hogy minden tulajdon elleni szabálysértés a
jövőben elzárással fog végződni.
Közösségi élet
A legfontosabb, hogy VAN, és egyre erősödik. A falu
megmaradásának a legfontosabb eszköze az önzetlen
összefogás, civil együttműködés.
Működik a Kulturális és Hagyományőrző Egyesület,
Énekkar, Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Daloskör, Móricz
Emlékház, Sportkör − egyenlőre 4 szakosztállyal −
Ügyeskezek szakköre (gyerek néptánc). Megkezdődött
a cigány fiatalok között is a tehetséges gyerekek amatőr
kulturális tevékenysége (zene és tánc kategóriában a
Prügyo Duó országos tehetségkutató verseny 2.

helyezett). Ma már hagyományosan rendezzük meg a
Prügyi Kórustalálkozót, Móricz napokat, Múzeumok
éjszakáját, Kulturális örökség napját, falunapokat,
Mindenki karácsonyát.
Együttműködés
Jó és szoros együttműködést építettünk ki a szerencsi
kistérség önkormányzataival és nevezetesen a pol−
gármestereivel. Elértük, hogy a prügyi érdekek és
vélemények súllyal jelenjenek meg, és profi módon
kerüljenek bemutatásra a térségben. Ma Prügy a
Taktaközben lakossági arányainak súlyával jelenik
meg és szinte mindenben kezdeményező. Taktaközi
polgárőr találkozó, polgármesteri kezdeményezés a
munkahelyteremtése közmunkára, pedagógus (óvoda,
iskola) továbbképzések, stb. Szoros és napi a kapcsolat
a Prügyi és Szerencsi Mezőgazdasági Zrt−vel.
Rendkívül fontos a rendőrséggel való szorosabb
együttműködés. Ezt tapasztalhatják abból is, hogy
egyre sűrűbb és aktívabb a rendőrök jelenléte a faluban,
és a jövőben 24 órás jelenlétét fogjuk biztosítani a
községünkben.
Tervek a jövőre vonatkozóan
Úgy gondolom, hogy a négy év eredménye önmagában
alapot adhat a folytatáshoz, de ehhez párosul a politikai
környezet számomra pozitív változása, ami biztosítja a
támogatást munkámhoz, azon keresztül a falu ered−
ményeinek megszilárdításához és további fejlesztései−
hez. Ezért úgy döntöttem, hogy független jelöltként
indulok a polgármesteri posztért. Mindig tudatosan,
diplomatikus, de határozott magatartást tanúsítottam,
így nem kerülhettem sem én, sem az általam vezetett
község olyan helyzetbe, hogy valamely párt, vagy
netán regnáló politikust megsértsek és ezzel
községünknek hátrányt okozzak. Az eddigi megvaló−
sultakon kívül öt dolgot tűzök célul magam és a
községünk elé.
− a szennyvíz hálózat kiépítését
− a teljes belső úthálózat és csapadékelvezető rendszer
felújítását
− új ravatalozó megépítését
− a ZHK−val közösen komposztálóüzem és biogáz−
erőmű megépítését (pályázat elkészítve)
− a 39−es főút nyomvonalának a Taktaközön (Prügy
érintésével) történő megépítését
− 2014−ig a Szerencs−Prügy közút felújítását
Ez nem kevés, de megvalósítható. Ha Önök a
közeljövőben megtisztelnek ajánlószelvényeikkel és
szavazatukkal, én mindent megmozgatok, hogy még
jobban éljünk itt ahová születtünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Boros−Leskó Géza
polgármester
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Képösszeállítás Prügy község
elmúlt négy évéről

Prügyi Hírmondó

MEGHÍVÓ
Prügy Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja
2010. augusztus 19−én 16 órától
a Móricz− sétány átadására
Az ünnepséget megnyitja
Boros−Leskó Géza
Prügy község polgármestere
Ünnepi beszédet mond
Dr. János István
főiskolai tanár
(Nyíregyházi Főiskola)
Fellép:
Prügy község nyugdíjas dalosköre
A sétányt átadja:
Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő

*
17 órától a község sportpályáján
kerül megrendezésre

a X. Falunap
A rendezvényt megnyitja és
a Prügy Községért Kitüntető Díjat
átadja:
Boros−Leskó Géza
polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő
Fellépnek:
a Mesevár Óvoda óvodásai,
a Móricz Zsigmond Általános
Iskola diákjai,
Prügy község vegyeskara,
a Miskolci Nemzeti Színház művészei
(slágerturmix)
21 órától tűzijáték
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Kulturális Egyesület hírei
Rövid nyári szünet után újult
erővel szervezzük szülőfalunk
kulturális, szabadidős és
sporttevékenységét. Az ének−
kar készül a falunapi ünnep−
ségre és a Tállyán megrende−
zésre kerülő dalos találkozóra.
A nyugdíjas klub tagjai a
Tiszaújvárosban szeptember
11−én Nemzedékek Találko−
zója című megyei rendez−
vényre utaznak. A nyugdíjas
daloskör a Móricz−ház mellet−
ti park átadásán lép fel, na−
gyon szép egyen blúzban,
amelyet saját maguk költsé−
gén csináltattak.
Szeptember 18−19 Kulturális
Örökség Napja, a tavalyi
nagysikerű körút után, remél−
jük most is tartalmas program−
ban vehetünk részt.
Egyesületünknek nagyon sok
elképzelése, terve, programja
van, nincs hiány lelkesedés−
ből, tenni akarásból, ötletek−
ből, csak az egyik legfonto−
sabb hiányzik, a PÉNZ. Saját
tagdíjból, a húsvéti és kará−
csonyi vásárok bevételeiből
van némi tőkénk. Sokat gon−
dolkoztunk hogyan jussunk
olyan bevételhez, amely ala−
pot képezhet pályázatokhoz
önerőnek, illetve a saját prog−
ramjainkat is tudnánk finan−
szírozni. A Szabad Föld c. he−
ti lap adott egy jó ötletet, cik−
ket közöltek a magyarországi
önkormányzati választások−
ról, az önkormányzati képvi−
selők számának csökkentése
kapcsán a költségek alakulá−
sáról. Ezek szerint Magyaror−
szágon kevéssel több, mint
3200 önkormányzat működik,
amelynek 90 %−ában a válasz−
tott önkormányzati képviselők
tiszteletdíj nélkül látják el a
képviseletet. Vagy nem veszik
ki a település költségvetéséből
a tiszteletdíjat, mondván nem

terhelik a szűkös büdzsét, il−
letve a nagyobb településeken
pl. Szerencsen felajánlanak
belőle az általuk kiválasztott
intézménynek.
Községünkben egy választási
ciklust tekintve a képviselő−
testület kb. 42 millió Ft−ba ke−
rül az önkormányzatnak. Ez
nagyon sok pénz. A kasszában
maradás esetén sok mindenre
lehetne felhasználni a köz ja−
vára pl. egy új ravatalozó is
kijönne talán belőle. Egyéni
felajánlás esetén az egyesület
számlája sem lenne olyan so−
ványka, mint most.
Tisztelt Lakosság! Választó−
polgárok!
A Prügy Kulturális, Hagyo−
mányőrző és Honismereti
Egyesület támogat és ösztö−
nöz olyan személyek jelöltsé−
gét, akik a köz−pénzből kapott
pénzt a köz javára fordítják.
Magyarul az önkormányzati
képviselői feladatát tiszteletdíj
nélkül, lelkesedéssel, segítő−
készen és becsülettel látja el.
Jelöltjeinket külön szórólapon
ismertetjük.
Kilián Istvánné
kulturális egyesület
elnöke

PRÜGYI
HÍRMONDÓ
Prügy község időszakos
információs kiadványa
Kiadja: Prügy község
önkormányzata
Felelős kiadó: Boros−Leskó
Géza polgármester
Szerkesztő: Mező László
Munkatárs és fotó: Tiszlavicz
Csaba, Szőke Bertalan
Nyomdai munkák:
Budai Nyomda Miskolc
A Hírmondó anyaga
(a korábbi számok is) megta−
lálható a www.prugy.hu
internetes honlapon is!
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Képviselőtestületi ülések
Képviselőtestületi ülés 2010. 07. 27.
1. Mesevár óvoda vezetői posztra kiírt pályázatok
elbírálása: Egyetlen érvényes pályázat érkezett,
Erdősné Csikai Éva jelenlegi vezetőé. A jelöltet a
testület egyhangúlag támogatta. Gratulálunk!
2. Általános iskolai igazgatói posztra érkezett pá−
lyázatok elbírálása: Egyetlen érvényes pályázat ér−
kezett, Tiszlavicz Csaba pályázata, a jelenlegi
igazgatóé. A testület a kinevezését egyhangúlag
támogatta. Gratulálunk!
3. Zárt ülés keretében a testület odaítélte a 2010−es
évre a Prügy Községért díjat Rácz László úrnak, a
Prügyi Mezőgazdasági Zrt elnöke igazgatójának.
Gratulálunk, jó egészséget és további sikereket kí−
vánunk.
4. ifj. Erdei Sándor a Szociális Szolgáltató Köz−
pont vezetője beszámolt a nyári élelmiszer csoma−
gok és gyermekétkeztetési segély szétosztásáról.
A beszámolót a testület elfogadta.
5. Egyebek között a testület eldöntötte, hogy au−
gusztus 19−én a községben falunapot rendezünk. A
polgármester kérését, hogy a testület tiszteletdíjá−
val ő pedig költségtérítésével támogassa a falunap
megrendezését lehetőleg a tűzijáték költségeit vál−
lalják át. Nem támogatta. Végül Dr. Bazsó Péter,
Kocsis József, Tiszlavicz Csaba felajánlotta, hogy
csatlakozik a polgármesterhez és felajánlja tiszte−
letdíját a falunapra, még Gergely László és Die
Miklós képviselők más összeggel és más célokra

ajánlottak fel adományt.
6. A képviselőtestület egyhangúlag megválasztot−
ta a Helyi Választási Bizottság tagjait.
Rendkívüli testületi ülés 2010. 08. 03.
A testület zárt ülésen megvitatta és a következő
ajánlati felhívást fogadta el a kultúrház megvalósí−
tására.
Ajánlati felhívás alkalmassági feltételei:
Az eljárás típusa: egyszerű nyílt eljárás Művelő−
dési Ház (nettó 80 MFt)
G1 Mérleg szerinti eredmény 2008., 2009. évi be−
számoló alapján negatív − kizáró ok
G2. Nettó árbevétel 2008., 2009. évben minimum
nettó 100 MFt (együttes feltétel)
G3. Likvid mutató I. 2009. évben − 1,25 (együt−
tes feltétel)
M1. Referencia Legalább 1 db nettó 100 MFt ér−
tékű magasépítési referencia (elmúlt 3 évben)
M2. Eszközállomány Vakológép, betonkeverő
M3. Szakmai alkalmasság − vezető: középfokú
magasépítési végzettség
− építésvezető: „A” magasépítési szakmai gyakor−
lat
− munkavezető: „B” magasépítési szakmai gyakor−
lat (legalább 5 év)
M4. Alkalmazotti létszám − 2008., 2009. évben leg−
alább 20 fő

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÍREI
EU − ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM
Településünk Önkormányzata a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
2010. évi, hátrányos helyzetű te−
lepülések rászoruló személyei−
nek támogatására kiírt pályáza−
tán 14,168 tonna − EU Élelmi−
szersegély programban támoga−
tott − gabona− és cukoralapú élel−
miszert nyert.
Az élelmiszer kiosztására a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
és a Mezőgazdasági és Vidékfej−
lesztési Hivatal közreműködésé−
vel került sor.
Településünk 1700 fő rászoruló

hátrányos szociális helyzetű
gyermek, kisnyugdíjas és létmi−
nimum alatt vagy annak közelé−
ben élő személy részére pályá−
zott, és nyert támogatást.
A programban liszt, 4 tojásos
tészta, keksz, műzliszelet, vaníli−
ás karika, gabonagolyó, kukori−
cakonzerv, kristálycukor kiosz−
tására voltunk jogosultak.
A támogatottak körének pontos
meghatározását, az adminisztrá−
ciós munkát és a júliusi kiosztást
a Szociális Szolgáltató Központ
koordinálásával az önkormány−

zat intézményeinek dolgozói kö−
zösen végezték. A helyszínre
szállítás költségeit az önkor−
mányzat fedezte.
Ezúton köszönjük meg a GYEA
és az MVH támogatását! Kö−
szönjük Polgármester Úr és az
önkormányzat mindennemű se−
gítségét, támogatását, és a kiosz−
tásban résztvevő összes dolgozó
precíz és áldozatos munkáját!
ifj. Erdei Sándor
intézményvezető

