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Gazdasági teljesítmény  
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörő 
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a 
helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
zárszámadásának pénzügyi mérlege (eFt-ban) 

   

Elıirányzat csoport, kiemelt el ıirányzat megnevezése 2006. évi 
tény 

2007. évi 
tény 

2008. évi 
tény 

BEVÉTELEK       

Intézményi m őködési bevételek 61 828  67 721 73 208 

Önkormányzatok sajátos m őködési bev. 250 046  293 693 220 329 

Felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek 17 088  17 103 13 434 

Átvett pénzeszközök 49 003 23 510 26 519 

Állami hozzájárulások 235 055 206 432 299 890 

Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 579  2 503 3 029 

Finanszírozási bevételek 1 751 1 965 -260 

Tárgyévi Bevételek  617 350  612 927 9 686  

Pénzforgalom nélküli bevételek 47 866  5 692 5 692 

Bevételek összesen 665 216  618 619 645 835 
KIADÁSOK       

Mőködési kiadások 498 806 499 495 525 942 

Személyi juttatások 257 330 264 171 272 672 

Munkaadót terhelı járulékok 82 109 84 543 87 961 

Dologi és egyéb kiadások 159 367 150 781 165 309 

Pénzeszközátatás, egyéb támogatás 50 285  61 964 71 003 

Felhalmozási kiadások 87 632 14 488 16 875 

Finanszírozási kiadások 7 444 3 039 2 152 

Tárgyévi kiadások 644 167 578 986 615 972 

Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

Kiadások összesen 644 167  578 986 615 972 
 
 
Piaci jelenlét  
 
Az átlagos kezdı fizetésekhez való hasonlítást a köztisztviselıi bértábla alapján lehet 
elvégezni. 
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ILLETMÉNYRENDSZER 
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (fels ıfokú iskolai végzettségő köztisztviselık) 

Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat 
Közszolgálati  
jogviszony  

idıtartama (év) 
Szorzószám 

Gyakornok 1 0-1 3,1 
Fogalmazó 2 1-2 3,2 
 3 2-3 3,3 
Tanácsos 4 3-4 3,5 
 5 4-6 3,7 
 6 6-8 3,9 
Vezetı-tanácsos 7 8-10 4,2 
 8 10-12 4,4 
 9 12-14 4.6 
 10 14-16 4,8 
Fıtanácsos 11 16-19 5,1 
 12 19-22 5,2 
 13 22-25 5,3 
Vezetı-fıtanácsos 14 25-29 5,6 
 15 29-33 5,7 
 16 33-37 5,8 
 17 37 év felett 6,0 

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségő köztisztviselık) 

Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat 
Közszolgálati  
jogviszony  

idıtartama (év) 
Szorzószám 

Gyakornok 1 0-2 1,79 
Elıadó 2 2-4 1,9 
 3 4-6 2,0 
 4 6-8 2,2 
 5 8-10 2,25 
 6 10-12 2,3 
Fıelıadó 7 12-15 2,5 
 8 15-18 2,6 
 9 18-21 2,65 
 10 21-24 2,7 
 11 24-27 2,8 
 12 27-29 2,85 
 13 29-31 2,9 
Fımunkatárs 14 31-33 3,3 
 15 33-35 4,0 
 16 35-37 4,2 
 17 37 év felett 4,4 

III. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ügykezel ık) 

Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat 
Közszolgálati  
jogviszony  

idıtartama (év) 
Szorzószám 

Ügykezelı 1 0-2 1,79 
 2 2-10 1,87 
 3 10-20 2,0 
 4 20-30 2,25 
 5 30-37 2,5 
 6 37 év felett 2,75 
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A törvényben meghatározottak alapján a köztisztviselı illetménypótlékra jogosult. 
(2) Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 
(3) Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidı beosztása alapján 22.00 és 6.00 óra 

között végez munkát. A pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,14%-a. Abban az 
esetben, ha a munkaidı-beosztás részben esik 22,00 és 6,00 óra közé, az éjszakai pótlék 
idıarányosan jár. 

(4) Ha a köztisztviselı rendszeresen hivatali gépjármővet vezet és ezáltal külön 
gépjármővezetı foglalkoztatása szükségtelen, gépjármővezetési pótlékra jogosult. A pótlék 
mértéke az illetményalap 13%-a. 

(5) A köztisztviselı illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje 
nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének 
védelme csak olyan egyéni védıeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg, 
amely a köztisztviselı számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az 
illetményalap 45%-a. 

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott illetménypótlékra jogosító munkaköröket a 
hivatali szervezet vezetıje állapítja meg. 

48. § (1) Ha a köztisztviselı olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata 
szükséges idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékő okirattal kell igazolni. 

(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is C típusú 
felsıfokú nyelvvizsgának minısül a köztisztviselı külföldön szerzett közigazgatási tárgyú 
felsıfokú végzettsége, vagy az azt kiegészítı szakosító továbbképzési, illetve 
vezetıképzési végzettsége, ha a képzés idıtartama az egy évet eléri vagy meghaladja. 

(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg. 

(5) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként 
a) felsıfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, az A vagy B típusú 

nyelvvizsga esetében 25-25%-a; 
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, az A vagy B típusú 

nyelvvizsga esetében 15-15%-a. 
(6) A (4)-(5) bekezdéstıl eltérıen az angol, francia és német nyelvek tekintetében a 

pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként 
a) felsıfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, 
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 
c) alapfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a. 
(7) Ha a köztisztviselı a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekbıl A vagy B 

típusú nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt C típusú nyelvvizsgára 
meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra. 

(8) Ha a köztisztviselı ugyanazon idegen nyelvbıl azonos típusú, de különbözı 
fokozatú, illetve különbözı típusú és különbözı fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a 
magasabb mértékő pótlékra jogosult. 

(9) Ha a közigazgatási szerv - kivéve a felsıfokú szaknyelvi vizsgát - tanulmányi 
szerzıdés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a 
köztisztviselı a (6) bekezdésben meghatározott idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig 
nem jogosult, amíg a havonta fizetendı pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi 
szerzıdés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét. 

(10) A 7. § (2) bekezdésében elıírt idegennyelv-ismerethez kötött munkaköröket a 
munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. 

 



 5 

Közvetett gazdasági hatások  
 
Az önkormányzat tevékenységének közvetett gazdasági hatásai a közfeladatok ellátásában 
nyilvánulnak meg: 
 
(1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 
a.) település-rendezés és település-fejlesztés, 
b.) az épített és természeti környezet védelme, 
c.) lakásgazdálkodás, 
d.) a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, 
e.) a köztemetı fenntartása, 
f.) a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
g.) a helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása, (Ötv. 8. §. (1) bekezdése), 
h.) gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és közbiztonság helyi feladatairól, 
i.) közremőködés az energia-szolgáltatásban, 
j.) közremőködés a foglalkoztatás megoldásában, 
k.) gondoskodás az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az 
egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, (Ötv. 8. §. 
(4) bekezdése) 
l.) a közösségi tér biztosítása, a közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység és sport 
támogatása, 
m.) a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, 
n.) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban az önkormányzat maga határozza meg – a 
lakosság igényei, anyagi lehetıségeitıl függıen – mely feladatot milyen mértékben és módon 
lát el. 
(3) Az önkormányzat köteles gondoskodni: 

• az egészséges ivóvízellátásról, 
• az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, 
• az egészségügyi és szociális alapellátásról, 
• a közvilágításról, 
• a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, 
• a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl. 

 
 
Közhasznú céllal megvalósítandó infrastrukturális befektetések  
 
A Képviselı-testület 2008. július 17-én a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft-vel 
közszolgáltatási szerzıdést kötött Tiszaalpár területén keletkezett hulladék összegyőjtésére, 
elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, illetve szelektív győjtési, szállítási és 
feldolgozási feladatok ellátására. 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az alapfokú oktatási intézményének (óvodájának) 
infrastruktúrájának fejlesztésére pályázatot nyújtott be az alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztésérıl szóló DAOP-2007-4.2.1/2F 
pályázati kiírásra.  A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a „Jövı Esély 
Program a tiszaalpári gyermekekért” címő pályázatunkat 200 000 000 ft összegő támogatásra 
érdemesnek ítélte. 
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A helyiek alkalmazására vonatkozó eljárások  
 
A helyi munkavállalók alkalmazásában a szervezet jogosulatlan elınyt nem biztosít a helyi 
lakosoknak, ugyanakkor minden eszközével segíti azt, hogy a képzett munkavállalók helyben 
jussanak álláslehetıséghez, ezzel megelızve a képzett munkaerı elvándorlását. 
 
Mivel az önkormányzat és intézményei a település egyik legnagyobb munkaadója, ebben 
mintaadó szerepet is kíván közvetíteni a település más munkáltatói számára.  
 
 
A vezetési szemlélettel kapcsolatos adatközlések  
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörő 
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a 
helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 
 
 
Anyagok  
 
A terület adottságai 
 
A területen kiemelt védettségő geológiai képzıdmény, védendı földtani érték nem található. A 
település közigazgatási területén nincs legális, mőködı építıipari, illetve ásványi nyersanyag 
lelıhely (mőködı külszíni bánya, illetve bányászati célt szolgáló létesítmény) sem. (Szilárd 
ásványi nyersanyag-kutatást a bányafelügyelet nem engedélyezett.) 
A településen esetlegesen található korábban felhagyott anyaggödröket (homokbányákat) a 
területek késıbbi hasznosításának megfelelıen rekultiválni szükséges. 
Vízföldtani szempontból a talajvíztároló kızetek a területen a pleisztocén és holocén kiváló 
vízvezetı képességő( alluviális- és terasz-) homokos kavics rétegek. A rétegvíztárolók a 
pleisztocén fluvioeolikus homok, kavicsrétegek. 
 
 
Energia  
 
Az önkormányzat mőködéséhez három típusú energiát használ fel: 
Elektromos energiát a világításhoz, elektromos gépek, berendezések üzemeltetéséhez 
(IT eszközök, berendezések). 
Fosszilis energiát főtési célra (gáz). 
Üzemanyagot (benzin, gázolaj), a  gépjármővek üzemeltetéséhez.  
 
Települési szinten az energia-ellátás helyzete: 

• Elektromos ellátottság: Közel teljes, 100 %-os ellátottságú. 

• Gázellátásba kapcsolt lakások aránya: A gázvezeték hálózat kiépült a településen, sıt 
néhány külterületi lakott helyre is kivezették a hálózatot. A bekötés 60 % körüli. 

A megújuló energia lehetséges forrásai 

Napsütéses órák számában Kecskemét-Kiskunfélegyháza térsége, így Tiszaalpár is az 
ország egyik leggazdagabb területe. Az évi napsütéses órák száma meghaladja a 2000 
órát. A tenyészidıszakban a napsütéses órák száma 1480 körüli, ami kiemelkedı 
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szerepet játszik elsısorban a napfényigényes szılı, gyümölcs, zöldségfélék termelése 
szempontjából. 
A szélerısség országos viszonylatban nem magas (3-4 m/s), de a homokos vidékeken 
ez is jelentıs széleróziót okoz, ezért szükséges a talajfelszín növényzettel történı 
fedettsége (gyeptakaró). 
Az uralkodó szélirány nyugati, északnyugati, ritkábban északkeleti. 

 
Víz 
 

Az önkormányzat és intézményei tevékenysége során fogyasztott vízmennyiség elsısorban a 
dolgozók és ügyfelek higiénés, szociális igényeinek biztosítását szolgálja. Technológiai célú 
vízfelhasználás nincs. A felhasználás felszín alatti vízkészletekbıl történik. 
 
 

• Vezetékes ivóvízellátás: A lakások túlnyomó többségét, több mint 90 %-át 
bekapcsolták a vezetékes vízellátásba, mintegy 500 m-en hiányzik a hálózat. Egyes 
nagyobb külterületi lakott helyekre is kivitték a vezetékhálózatot. (Az ottani 
hidroglobusz, melybıl kikerülı víz minısége kifogásolható volt, megszőnt.) 

• Szennyvíz-csatornázottság: Csatorna a településen nincs.  

• Szennyvízszikkasztás: Sok régebbi építéső lakásnál szikkasztás van, ez potenciális 
veszélyforrás. A szippantást helyi vállalkozó végzi, viszonylag ritkán szállítatják el a 
szennyvizet. 

 
Biodiverzitás  
 

• Országos védelem alatt álló területek: Kiskunsági Nemzeti Park Tıserdı, Alpári rét 
mozaikja 

• Helyi védelem alatt álló terület v. érték: A földvár és a földvár környéke 

• Zöldfelületek: Sok, de kisebb parkosított zöldfelület van a nagyközség területén pl. 
Árpád tér, Templomdomb, Tisza-part, Kegyeleti Park, 2 játszótér, piactér, a Szent 
Benedek leányai zárdánál 

 

Tiszaalpár a Tisza magyarországi szakaszának középsı részén, a folyó egyik jobb oldali 
holtága partján fekszik. A nagyközség életében meghatározó jelentıségő folyó élıága a XIX. 
századi szabályozások következtében került Alpártól kb. négy kilométer távolságra, amely 
alapvetıen megváltoztatta a település, és vele együtt élıvilágának életét. 
A település határának jelentıs részét a Tisza ártere képezi. E területen található a XVIII-XIX. 
századi forrásokban Tisza-rétként emlegetett Alpári rét, amely egyedülálló módon bıvelkedik 
természeti kincsekben. 
Az élı Tisza a települést alig 2,5 km hosszúságban határolja, partját galériaerdık szegélyezik, 
melyek a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet részei. A tájvédelmi körzet bıvítését tervezi a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, mely kiterjed a folyó, az árvízvédelmi töltés, 
valamint a hullámtér területére. Az alpári árvízi öblözetet csak egy nyárigát védi, melynek 
szerepe, hogy kisebb nyár eleji áradáskor megvédje a mezıgazdasági területeket, de nagyobb 
áradások esetén –annak átvágásával csökkenthetı az árvízszint és a folyó sebessége. A 
folyószabályozás medermélyüléssel járt. 
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A biodiverzitás gazdagságára büszkék vagyunk, ezt az alábbi fotókkal is illusztrálni kívánjuk. 
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Légnem ő és cseppfolyós kibocsátások, hulladékok  
 
 
A települési szilárd hulladék összegyőjtése, elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása, illetve 
szelektív győjtési, szállítási és feldolgozási feladatok teljes körő ellátása a Homokhátsági 
Regionális Konzorcium által kiírt közbeszerzési eljáráson gyıztes Csongrádi Víz- és 
Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 6640 Csongrád Erzsébet u. 25.(a 
továbbiakban: közszolgáltató) feladata, annak minden részfeladatára kiterjedıen – a helyi 
rendelet szabályainak figyelembevételével – köteles azt ellátni.  
 
A közszolgáltatás kiterjed: 
A közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített 
győjtıedényben, az ingatlanon összegyőjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történı rendszeres elszállítására; a települési 
hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény mőködtetésére; a lakossági hulladékudvar, a 
lakossági szelektív hulladékgyőjtı rendszer mőködtetése, az elıkezelı és hasznosító 
(válogató, komposztálló, bálázó, stb.) telepek üzemeltetése, karácsonyfa hulladék elszállítási 
és lomtalanítási akciók végrehajtására. 
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Termékek és szolgáltatások  
 
A közterületek tisztán tartásáról, kezelésérıl az önkormányzat saját szervezete vagy 
vállalkozó útján gondoskodik.  
Terek, zöldfelületek, piactér, parkok, autóbusz megállók, a község belterületén lévı közutak, 
beleértve az országos közutak, átmenıszakaszainak a tisztán tartása az önkormányzat és a 
lakosság feladata. 
Köztisztasági szolgáltatás ellátása 
Hulladék lerakása a Felgyı Hulladéklerakó Központba történik a Csongrádi Víz- és 
Kommunális Szolgáltató Kft. közszolgáltató által. 
 
 
Átfogó adatok  
 
 
Levegı 
A belterületen jelentısebb légszennyezı üzem nem található. A közlekedési eredető terhelést 
a Szolnok – Kiskunfélegyháza közötti forgalom okozza. 
 
Felszíni és felszín alatti vizek 
Vízvédelmi szempontból a szennyvízszikkasztás potenciális veszélyforrást jelent. Ebbıl 
adódó konkrét szennyezettségrıl azonban nincs tudomásunk.  
 
Föld, talaj 
A település az érzékeny, „B” szennyezıdés érzékenységi kategóriába sorolandó. A település 
hulladéklerakója mőszaki védelem nélküli. Ez potenciális veszélyforrást jelent az alatta 
található felszín alatti képzıdményekre.  
 
Élıvilág, zöldfelületek 
A Kiskunsági Nemzeti Park Tıserdı, Alpári-rét elnevezéső mozaikja mintegy 700 ha 
kiterjedéső. Ebbıl Tiszaalpár területéhez a szabályozáskor levágott, kb. 7 km hosszú Holt-
Tisza tartozik, mely nevével ellentétben nem igazi holtág, hiszen zsilipek kötik össze az élı 
folyóval. Az elmocsarasodott ágon rengeteg a vízi növény a kolokántól a tündérrózsáig, a 
nyílfőtıl a mocsári nefelejcsig. A holtág, a galériaerdık, az alpári égeres többé-kevésbé 
megırizték a Tisza szabályozás elıtti állapotokat, megóvva az eredeti élıvilág egy részét is. A 
Tiszaalpári rét ártér, melyet folyómedrek szabdalnak. Igen értékes a madárvilága. 
 
A zöldfelületeket kisebb, szépen parkosított területek képviselik. 
 
Településkörnyezeti megjelenés 
Vegyes megjelenés. Sok a szépen felújított régi, az új és sok az eléggé elhanyagolt régi épület. 
Az üdülıterület igen kis parcellákból áll, így kissé zsúfoltnak tőnik. 
 
Zaj- és rezgésterhelés 
Zaj és rezgésterhelést generáló vállalkozás lakott területen nem mőködik. 
 
Közlekedési eredető zajpanaszról a nagy forgalom ellenére nincs tudomása az 
önkormányzatnak. 
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Célok és teljesítmény  
 
A szervezet céljait és teljesítményeit elfogadott stratégiai programjai tartalmazzák. 
 
A jövıkép és vízió, hogy Tiszaalpár a fejlesztés eredményeként 5 év múlva hagyományos 
faluképpel rendelkezı, rangos, ismert és elismert kedvelt település, valamint keresett 
természet-közeli turisztikai fogadóhellyé fejlıdik. 

Ezen túlmenıen célunk, hogy Tiszaalpár Nagyközség városi címet kapjon. E cél 
megvalósítása érdekében 2009-ben kezdeményeztük a nagyközség várossá nyilvánítását a 
köztársasági elnöknél.   

A Köztársasági Elnök a 76/2009. (VI. 30.) határozatában döntött a városi cím 
adományozásáról. Döntése alapján Tiszaalpár Nagyközség nem kapta meg ezt a címet. A 
városi cím elnyerése érdekében tovább fejlesztjük a nagyközséget és 2011-ben újra 
kezdeményezzük a várossá nyilvánítását. 

 
Tiszaalpár közigazgatási területe és vonzás körzete 1975-tıl a Kiskunsági Nemzeti Park része, 
a VTT és a megyei területrendezési terv besorolása szerint dominánsan védett természeti 
illetve tájképvédelmi adottságokkal rendelkezı - gazdaságfejlesztési cél szerint – ártéri 
tájgazdálkodási és turisztikai adottságú település.  
A Nagyközség 1990-ig jól jövedelmezı agrárgazdaságának köszönhetıen dinamikusan 
fejlıdött. A TSz-ek megszőnésével az agrártermelés jövedelmezısége csökkent, a termelés 
visszaszorulásának következménye a nagyarányú munkanélküliség. 
 
A környezetvédelelmhez kapcsolódó célokat tartalmazza a kistérség közös környezetvédelmi 
programja, a Kiskunfélegyháza és Térsége Környezetvédelmi Program, mely a 
www.innovacioskozpont.hu honlapról letölthetı és megismerhetı. Ez alapján a fı célok a 
következık: 
 

• Csatlakozás a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez, jelenlegi lerakó 
rekultivációja 

• A szennyvízgyőjtés és kezelés biztonságos lehetıségeinek megteremtése a belterületen 

• Külterületi szennyvízkezelési megoldások lehetıségeinek keresése 

• Csongrád felé vezetı út felújítása 

• A jelenlegi forgalom tereléseinek megállapítása konkrét mérésekkel, a szükséges 
intézkedések kidolgozása 

• Csongrád – Kecskemét közvetlenebb összeköttetés megteremtése régi földút szilárd 
burkolattal történı ellátásával 

• Szerves anyagok (elsısorban zöldhulladék) hasznosítási lehetıségeinek kidolgozása  

• Holt-Tisza iszaptalanítása, partjának rendezése, az idegenforgalmi hasznosítás 
lehetıségeinek kidolgozása 

• Az árterület jogszabályoknak megfelelı hasznosítási lehetıségeinek kidolgozása, 
egyedi támogatások lehetıségeinek feltárása. 
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Szervezeti felel ısség  

 
A legmagasabb pozícióval rendelkezı személy, aki a környezetvédelmi szempontokért 
felelıs: a polgármester. 
  
A polgármesteri hivatal elfogadott ügyrendje alapján a Közigazgatási és Ügyvitelei csoport 
látja el a környezetvédelem és a vízügy körébe sorolt hatósági feladatokat. 
  
Politika  
 
Adópolitika 
Adóelengedés 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.19.) Ktr. sz. rendeletében az adózásról szóló jogszabályok és a helyi 
rendeletek alapján 2009. évre az alábbi  adóelengedéseket és adókedvezményeket tervezi.  

 
Adóelengedés, adóelengedés, egyéb Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 
megnevezése jogcíme % e Ft 

1. Gépjármőadó 60/1990. (IV.12.) KöHÉM r. 
5/II.m. 5-8. pont 

20 300 

2. Gépjármőadó 60/1990. (IV.12.) KöHÉM r. 
5/II.m. 9-12. pont 

30 210 

Képviselı testület 

Polgármester 

Alpolgármester 

Jegyzı 
Aljegyzı 

Közigazgatási és ügyviteli csoport 
Közigazgatási ügyintézı (6), közmővelıdési ügyintézı (1), ügykezelı (2) 

 
 

Gazdasági és pénzügyi csoport 
Gazdasági és pénzügyi ügyintézı (7) 

 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat szervezeti 
felépítése 



 15 

3. Gépjármőadó 5.§. a) pontja 100 50 
3. Gépjármőadó 5.§. f) pontja 100 280 
4. Iparőzési adó Foglalkoztatás bıvítési tám. 

/2008-tól bevezetve, alapadat 
nincs) 

 50 

 Mindösszesen:   890 
 
 
Környezeti oktatás és tudatosság 
 
 
A környezeti oktatás és tudatosság növelését partnerszervezetek bevonásával segítjük elı. Fı 
partnereink: 

• Kiskunsági Nemzeti Park 
• Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület 

 
A Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület különösen a településszintő akciók 
megszervezésében és lebonyolításában mőködik együtt évek óta az önkormányzattal.  
 
Ezen felül külsı oktatásokat, képzéseket is igénybe veszünk az alábbi fıbb területeken: 
 

• iskolarendszerő oktatás/képzés, 
• szakmai tanfolyam, 
• tréning, tanulmányút, konferencia, 
• számítástechnikai tanfolyam, 
• nyelvtanfolyam 

 
  
 
Környezeti teljesítményindikátorok (az Önkormányzatra vonatkozóan): 
 

• Ártalmatlanításra kerülı hulladék mennyisége (t/év): 2,6 (megegyezik az összes 
hulladékkal), a következı években ennek mértékét csökkenteni kívánja évi 2,5 
tonnára. 

• Teljes vízfelhasználás (m3/év): 222, a következı években ennek mértékét csökkenteni 
kívánja 200 m3-re. 

• Teljes energiafelhasználás (kWh/év): 16867, a következı években ennek mértékét 
csökkenteni kívánja 16000 kWh-ra. 

• Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2, t/év): 75, a következı években 
ennek mértékét csökkenteni kívánja 70 tonnára. 

• Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban résztvevık száma: 2 fı. 
 
A következı években az Önkormányzat beszerzéseinél környezeti szempontok 
meghatározását is tervezi, valamint a települési környezetvédı szervezetek észrevételeinek 
figyelembevételével alakítja ki fejlesztési elképzeléseit. 
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2010. évi céljaink és feladataink: 
 

• Környezeti értékeink védelme, fenntartható fejlesztése (együttmőködés a Kiskunsági 
Nemzeti Parkkal a 2010. évi programajánló tiszaalpári rendezvényeinek 
megvalósításában, 2010. május 1-jén a KNP munkatársai Természetismereti és 
kézmőves játszóházat tartanak a tiszaalpári skanzenben)  

 
• Folytatjuk a Szennyvízelvezetés és tisztítás programjának elıkészítését és pályázati 

úton történı megvalósítását a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek terhelésének 
megszüntetése érdekében  

  
• „Zöldjárat” propagálása a zöldhulladék győjtés és komposztálás elısegítése érdekében 

 
• A Tiszaalpári faluvédı és Szépítı Egyesülettel együttmőködve a települési 

zöldfelületek megırzése, növelése 
 
 
 
 


