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A köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről
A közterületek tisztán tartásának megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és annak
szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni. Tilos a közterületen hulladékot, bármely oda nem illő anyagot elhagyni.
Prügy község területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezéséről, ellenőrzéséről a Prügy Községi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
- az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról,
- az ingatlan határa mentén és az ingatlan előtti nyílt árok, csatornanyílás, áteresz valamint ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról.
A vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek üzemeltetői kötelesek a bejárat előtt a tevékenységük folytán keletkező
szemét és a cigarettavég gyűjtésére alkalmas, esztétikus tárolóedényt elhelyezni és a nyitva tartás ideje alatt
azok ürítéséről, folyamatos tisztán tartásáról gondoskodni.
Telkes ingatlannal rendelkezők járművet csak a saját ingatlanukon belül moshatnak. Közterületen járművet mosni csak ott lehet, ahol a víz elvezetése az úttestre kerülés nélkül biztosított. A mosás során keletkező
hulladékot a tevékenységet végző köteles eltávolítani.
Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.
Az ingatlan gyomosodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszeresen, olyan sűrűséggel kell irtani,
hogy a gyomnövények szármagassága a 20 cm-t ne haladja meg és azok magvakat ne tudjanak nevelni. Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy gyomnövényekkel a szomszédos ingatlanokat ne fertőzze
meg.
A közterületet csak rendeltetésének megfelelően úgy szabad használni, hogy az mások számára is lehetővé tegye a közterület használatát.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni. A rendeltetéstől eltérő használatért fizetendő
díjakat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozza meg.
Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi –
amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg – szabálysértést követ el és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A rendelet 2007. május 25. napján lép hatályba.
(Dr. Bazsó Áron sk.)
jegyző

(Boros-Leskó Géza sk.)
polgármester

Prügyi és Taktakenézi Víziközmű-társulat
TÁJÉKOZTATÓ
2007.03.19-én megalakult a Prügyi és Taktakenézi Víziközmű – társulat. Prügy és Taktakenéz lakosságának
72,3 %-os támogatottság alapján, így minden egyes telek és lakás tulajdonra törvényileg kötelező hatállyal.
Az Intéző Bizottság a gazdálkodásáról évente köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek.
Ügyfélfogadás:

Prügy, Kossuth út 14. (Művelődési ház, volt Stúdió)
Hétfő
Péntek

13.00-17.00 óráig
8.00-12.00 óráig

Taktakenéz, Béke út 9.sz. (Polgármesteri Hivatal)
Kedd
13.00-17.00 óráig
Csütörtök 8.00 –12.00 óráig
A Fundamenta Lakástakarék Pénztárral szerződést kötött magánszemélyek 100 hónap futamidő alatt befizetett összege:
100x1999.-Ft=199.000.-Ft
Alap tőke: 1526.-Ft/hó/személy, amit a Víziközmű-társulat utal az LTP-nak, a különbözet a társulat számláján
marad. A futamidő alatt befizetett összegre lejártakor, az állam 30%-os támogatást ad.
A szerződést nem kötött személyek, vállalatok 5 év alatt egyenlő 55.200.-Ft/év kell, hogy megfizessék az érdekeltségi hozzájárulásukat.
A törvény szerint a meg nem fizetett hozzájárulásokat adóként kell behajtani Prügy és Taktakenéz Önkormányzatának. LTP szerződéssel rendelkező lakosoknak, a kiküldött értesítés szerint fizetési mód választására
van lehetőség. Ezen értesítéssel együtt megküldött csekkek 2 db (május és június hó) befizetési határideje:
Május havi:
2007. május 31.
Június havi:
2007. június 15.
A második félévi csekkeket ( 6 db) együtt juttatjuk el a lakosainknak. Természetesen havi egyszeri befizetéseket minden hó 15. napjáig kell teljesíteni.
LTP szerződéssel nem rendelkező lakosaink július hónapban kapják kézhez az értesítést és a 2007 évre szóló
csekket, melynek fizetési határideje: 2007. augusztus 15.
Ezen befizetések is a Víziközmű-társulat számlájára történnek.
Tudatjuk a lakossággal, hogy az LTP szerződés kötés határidejét 2007. július 31-ig meghosszabbították.
További kérdéseivel, illetve észrevételeivel forduljon bizalommal, a fentiekben megjelölt ügyfélfogadási időben és a kijelölt helyeken a képviselőinkhez.
Prügyi és Taktakenézi Víziközmű-társulat
Intéző Bizottsága

SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

fejlődésnek indult. Ha Prügyön jó kezdeményezések
vannak, akkor azokhoz minden bizonnyal partnereket
is talál a mindenkori vezetés – tette hozzá a térség országgyűlési képviselője
Boros-Leskó Géza Prügy községünk polgármestere is azt emelte ki, hogy az idősek, a múlt ápolása,
ismerete nélkül sem a jelenben, sem a jövőben nem
lehet méltó életet élni. Megjegyezte továbbá:
- Az épület kettős funkciót lát el majd a jövőben.
Egyrészt a szociális alapellátó központ munkatársai
veszik birtokba, akik itt fogadják ügyfeleiket, másrészt az idősek nappali ellátását is e falak között biztosítják a jövőben. – Van egy álmom, amely szerint
egyszer elérhetünk oda, hogy az előbb említett első
rendeltetésére nem lesz szükségünk!

Ünnepélyes keretek között avattuk fel május 17-én
a közel negyvenmillió forintból megépült Szociális
Alapszolgáltató Központot
Prügy fejlődésének egy újabb állomásához érkezett.
2007. május 17-én. A Szociális Alapszolgáltató Központ átadásával egy impozáns épülettel gyarapodott
településünk. Az épület is ékes bizonyítéka a település tudatos fejlesztésének.
Szabó György országgyűlési képviselő, a B.-A.-Z.
Megyei Regionális Fejlesztési tanács elnöke dicsérte
a törekvést, hogy a fiatalok után az idősekre is gondol
a település és kihasználva a lehetőségeket méltó körülmények között ápolja, gondozza a nyugdíjas korosztályt is. Hangsúlyozta:
- Újabb szép épületet avat a település és erre szokták
azt mondani: jó érzésű ember annak is örül, ha a
szomszédja gyarapszik. Márpedig a falu látványos

Móricz Zsigmond Általános Iskola
részleges felújítása
2007 májusában megkezdődött az intézmény legrégebbi
szárnyának (Darabos féle tanterem, stb) korszerűsítése a
B-A-Z. Megyei Fejlesztési Tanács pályázatával,
amelyre a fenntartó 17.000.000.-forint összegű támogatást nyert el, melyet 7.000.000.-forint saját résszel egészít ki a település. A tetőszerkezet, nyílászárók cseréjére, külső, belső burkolat, a villamos berendezések felújítására, a régi kazánház korszerűsítés kerül sor. Így
belsőleg-külsőleg is megújul ez az épületrész.

Ódor Ferenc a B.A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke
kiemelte, annak ellenére, hogy a jelenlévőknek másmás elképzelésünk van az ország fejlesztéséről, annak módjáról a hasznos, jó célokért össze kell fogni
és közösen kell azokat megvalósítani.
Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot a
házigazda polgármester társaságában Szabó György
vágta át, majd átadta az intézmény kulcsát ifj. Erdei
Sándor megbízott vezetőnek.
A közel negyvenmillió forintból megvalósuló
létesítmény dolgozói foglalkoznak majd az ezer hátrányos helyzetben lévő, szociálisan rászoruló gyerekek és felnőttek mindennapi gondjaival. 14 helybéli
idős ember pedig térítési díj ellenében veheti igénybe
a szolgáltatásokat, ami egyszeri étkezést és reggel kilenctől délután három óráig tevékeny napközbeni ellátást jelent számukra.
Az átadó ünnepséget a Mesevár óvoda ovisainak és a
Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjainak színvonalas műsora tette még emlékezetesebbé.

LURKÓ csoport

A Roma Cultural Participation Projekt Nemzetközi Alapítványtól
elnyert 2100 USA$ támogatásával lezárult a Lurkó csoport
2006/2007. évi programja. A Víghné Rohály Erika tanító nő irányításával folyó munka során számos ismerettel bővült tanulóink
ismerete, melyeket szakköri, kulturális és szabadidős rendezvényeken sajátították el a 4. évfolyamos diákok. A programokat
Budapestről érkező mentorok segítették, akik a roma hagyományokkal ismertették meg a résztvevőket. Így látogattak el a diákok a Természet Tudományi Múzeumba is. Az eseményeken
részt vett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Kiss Elemér is.

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN
A Mesevár óvodában, 2007. június 1-én rendeztük meg a gyerekek legkedveltebb napját: a gyereknapot. Erre
az alkalomra sok-sok meglepetést tartogattunk számukra. Meghívtuk a már régóta ismert és a gyerekek által
kedvelt „Vidám Vándorok” nevű együttest. Reggeli után a gyerekek lelkesedve várták a zenekar műsorát,
mely a jó hangulat megalapozása érdekében a gyerekek kedvenc dalaival kezdődött. A hangulat fokozásaként
nagy tapsvihar fogadta a gyerekek legjobb barátját „Sanyi bohócot”. Vidámsága, mókás ruhája jókedvre derített mindnyájunkat. Vendégeink sok szép dallal, vidám előadással, közös tánccal, énekkel szórakoztattak bennünket. A műsor végén –az előadók nagy meglepetésére- a nagycsoportos lányok pomponos táncot adtak elő a
zenekar legismertebb dalára.
A gyermeknap sor- és váltóversenyekkel folytatódott. Minden gyerek – jutalmul- édességet kapott.
A hétköznapokban előfordulnak „nehéz” időszakok, de örülünk, hogy ezt a napot minden gyerek jókedvűen és
vidáman tölthette el.
Szabó Enikő
Jánossy Andorné

Zempléni Tavaszi Nagytakarítás
2007. május 25.- én délelőtt került megrendezésre a Zempléni Tavasz Nagytakarítás településünkön, amelyet
az „Önkormányzatok az élhetőbb környezetért” Közalapítvány szervezett.
A program célja az volt, hogy megtisztítsuk lakókörnyezetünket a hulladéktól. Ebben részt vett a Móricz Zsigmond Általános Iskola Iskola, és a Mesevár Óvoda is, teljes létszámban. A gyűjtéshez védőkesztyűt és gyűjtőzsákot is kaptak a gyerekek, valamint minden résztvevő egy almát és egy csokoládét is elfogyaszthatott a megérdemelt munka után.
A program jól sikerült hiszen minden gyermek nagy lelkesedéssel gyűjtötte a hulladékot, és sikerült is nagy
mennyiséget összegyűjteni azokat település utcáiról.
Igaz nagyobb lenne az öröm, ha nem lenne mit gyűjteni!

Tartsuk Tisztán Környezetünket!

Román katonákra emlékeztünk
A prügyi református templom kertjében 2007. május 17.-től hősi emlékmű őrzi annak a százkét román
katonának az emlékét, akik 1944-ben elestek akkor, amikor az orosz-román front
átvonult a településen.
A román hadsereg napja alkalmából Prügyön is megemlékeztünk a II. Világháborúban elesett román katonákról.
A református templom kertjében 2007. május 17-től
hősi emlékmű őrzi annak a százkét román katonának
az emlékét, akik 1944-ben elestek akkor, amikor az
orosz-román front átvonult a településen.
Az emlékműnél a prügyi önkormányzat részéről
Boros-Leskó Géza polgármester és Bazsó Áron jegyző, a Román Külképviselet és a Móricz Zsigmond Általános Iskola képviselői helyezték el a megemlékezés
koszorúit.
A tisztelgés része annak az emlékezés sorozatnak, melyet a Román Nemzetvédelmi Minisztérium szervez a
környező országokban elesett katonái tiszteletére.
A rendezvényen Tiszlavicz Csaba iskolaigazgató tolmácsolásában hangzott el Gyóni Géza Csak egy éjszakára
című verse. Ebből áll itt egy részlet:
„Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, Szép piros vitézből csak fekete csontváz.”

Prügyön is járt a „kihívás”
Melyik település lakossága sportosabb? Ennek eldöntésére,
felmérésére szolgál a Kihívás napja, amely 25 indult mozgalom
Kanadából.
A Magyarországon (1991-től) is népszerű programba településünk - a korábbi évekhez hasonlóan az idén is benevezett.
A tét a versenyen túl egy fontosabb cél volt: az egészségünk. A
feladat, hogy a nap folyamán egyszer vagy többször is legalább negyedórát töltsön sportolással, testmozgással. A versengést világszerte az angol eredeti nyomán Challenge Day-ként emlegetik,
magyar fordításban: a Kihívás napja.
A Móricz Zsigmond Általános Iskolában ezt a napot összekötöttük a Gyermeknap rendezvényeivel. A résztvevők kellemesen elfáradtak, megdolgoztak az egészségükért. A nap végén az oklevelek,
ajándékok mellett a Szülői munkaközösség jóvoltából sajtostejfölös lángos és egy üdítő volt a jutalom minden résztvevő számára.
A nap végén az országos összesítés után derült ki, hogy a III. kategóriában szereplő 52 település között Prügy a 15. helyezést érte el.
Gratulálunk a résztvevőknek. Köszönjük a községi önkormányzat
támogatását.

Rendelési idők
Felnőtt háziorvos
Hétfőtől-péntekig: 8.00 – 10.30
Tel.: 372-006
Gyermek háziorvos
Hétfő: 9.00 – 11.00
Szerda: 9.00 – 11.00
Csütörtök: 11.00 – 13.00
Péntek: 11.00 – 13.00
Fogorvos

Polgármesteri Hivatal
Hétfő: 7. 30 – 16. 00
Szerda: 7. 30 – 17. 00
Péntek: 7. 30 – 12. 30
Polgármester, jegyző
Ha elfoglaltsága engedi: január 1-jétől december 31ig
Szociális Szolgáltató Központ
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 9. 00 – 12. 00
13. 00 – 15. 00

Hétfő-szerda: 12. 00 – 18. 00
Kedd-péntek: 7. 30 – 12. 30
Csütörtök: iskolafogászat

Falugazdász

Csecsemő- és terhesgondozó

Teleház

Csecsemőgondozó Tanácsadás
Minden szerdán: 8.00 – 10.00
Terhesgondozás
Minden pénteken: 8. 30 – 12. 00
Védőnői fogadó óra
Minden nap: 8.00 – 9.00

Hétfő-Szerda: 8. 00 – 12. 00
Kedd-Csütörtök-Péntek: 13. 00 – 17. 00
Tel.:
372 -292 Fax.: 572-007
Kossuth út 1.sz.

Gyógyszertár

Minden nap: 8. 00 – 15. 30

Hétfőtől-péntekig: : 8.00 – 14.00

Minden szerdán: 8. 00 – 12. 00
a Teleházban

Posta

Takarékszövetkezet
Hétfő-kedd: 7. 30 – 16. 00
Szerda: 7. 30 – 17. 00
Csütörtök: 7. 30 – 16. 00
Péntek: 7. 30 – 15. 00

