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BEVEZETÉS
A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló (314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal készült el.
1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
Tengelic a Dél-Dunántúli régióhoz tartozó Tolna megye középső részén fekszik, azon belül a Szekszárdi
kistérséghez tartozik. A kistérséget 26 település alkotja, amelyek közül 3 város (Szekszárd, Tolna,
Bátaszék) található. A kistérségben 2 mikrotérség működik Bátaszék, valamint Tolna központtal.
Járásilag a település a Paksi központú járáshoz tartozik.
Szekszárdtól 25 km-re északra, Pakstól 20 km-re délnyugatra fekszik. A településtől Tolna városa 22
km-re, Tamási városa 52 km-re, Budapest 128 km-re található.
Tengelic a 63. számú főútról, Szedres irányából közelíthető meg egyrészt a 6233. számú Medina-Paks
közti összekötő útról, másrészt a 6235. számú Júlia-majoron keresztül haladó összekötő útról, valamint
keleti irányból az M6 gyorsforgalmi autópályáról, illetve a vele párhuzamosan haladó 6. számú főútról
a 6234. számú összekötő úton keresztül.
Szomszédos települései: Nagydorog Nagyközség, Pusztahencse község, Paks Város, Dunaszentgyörgy
község, Fadd község, Tolna Város, Fácánkert község, Szedres község, Medina község, Kölesd község,
Kajdacs község.
A térség városi rangú településeinek fontos szerepe van a község életében, elsősorban munkahely
lehetőség szempontjából.
Önálló önkormányzattal működik.
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg
releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való
összefüggések vizsgálata
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK) célja, hogy − az Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepcióval összhangban − kijelölje az ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és
prioritás-rendszerét, megteremtve a területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét,
mind az ágazati szakpolitikák,mind az országos és területi programok kidolgozásában. A területfejlesztési
politika fő funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony működésének és kiegyensúlyozott,
fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése.
A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig:
- térségi versenyképesség
- területi felzárkózás
- fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem
- területi integrálódás Európába
- decentralizáció és regionalizmus
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - 2014-2020.
A 2014 - 2020. közötti időszakban az EU források a gazdaságfejlesztést célozzák meg.
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése.
Két fő stratégiai célt fogalmaz meg:
1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása.
2.Vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges
helyi feltételek biztosítása.
A TOP prioritásai:
1. prioritás: térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
Célja: a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő
helyi-térségi feltételek biztosításával
- a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését
segítő helyi-térségi feltételek biztosításával,
- a turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás
elősegítése érdekében,
- a munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési
feltételek fejlesztésével,
- a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztése által.
2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Célja: a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása,
gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása.
3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Célja: fenntartható városi közlekedés és önkormányzati energetikai fejlesztések.
4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
Célja: Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása.
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5. prioritás: megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi
együttműködés.
Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi,
humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése.
6. prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
7. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
Célja: - kísérleti jelleggel, városokban (10 ezer fő feletti) a helyi civil szervezetek, vállalkozások és
önkormányzatok együttműködésével, alulról szerveződve alakított helyi akciócsoportokon keresztül,
helyi fejlesztési stratégiákon alapuló fejlesztések – 20-30 db városi CLLD.
- Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban.
- Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása.
- Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése.
A Szekszárdi Kistérség Fejlesztési Programja 2014-2020 közötti időszakra készült.
A Fejlesztési Program fő prioritásai, célkitűzései:
2. Prioritás: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése,
megújítása
A prioritáshoz tartozó specifikus célok:
- A helyi közösségek fizikai és szellemi aktivitásának és egészségének erősítése.
- Vonzó, biztonságos és funkciógazdag települési környezet létrehozása, ideértve a barnamezős
területek többfunkciós hasznosítását.
- Települési környezeti állapot javítása.
Beavatkozások, intézkedések:
- Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra-fejlesztés a kulturális és
természeti értékek megóvásával
- A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása
- Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja
- Kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken.
Beavatkozások, intézkedések:
- kisléptékű közlekedési fejlesztések
- önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat
ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és
a megújuló energia felhasználás támogatása
- térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési
programok megvalósítása (szél- és napenergia hasznosítás)
4. Prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
A vonatkozó specifikus célok
- A társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, valamint az életminőséget segítő helyi
szinten elérhető önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének
javítása, valamint a közigazgatási infrastruktúra fejlesztése.
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A leromlott városi területeken mélyszegénységben élő családok, romák valamint szegregált
élethelyzetben élő marginalizált csoportok fenntartható társadalmi és területi integrációja, a
biztonság és a társadalmi befogadás erősítése.

Beavatkozások, intézkedések:
- Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése.
- A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
- Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés.
- Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja.
5. Prioritás: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
6. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás
ösztönzés
Két tematikus célkitűzése:
- a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása,
- a társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni küzdelem.
Beavatkozások, intézkedések:
- A foglalkoztatási szint javítása megyei, térségi és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó
programok támogatásával.
- A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése.
- A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése.
- Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési
programok.
- A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség
közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése.
- Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések).
Tolna Megye Integrált Területi Programja (TIP) 2014-2020.
A TIP célrendszere illeszkedik a többi területfejlesztési dokumentumhoz.
A megvalósítandó célok:
- Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés
- Közlekedésfejlesztés
- Környezeti fenntarthatóság elősegítése
- Közintézmények fejlesztése
- Élhető települések
- Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése
Településeken átívelő tervek között szerepel a Sió projekt, amely Tengelicet is érinti.
A Sió projektről:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban valosul meg a Sió-csatorna vízügyi, gazdasági és
turisztikai fejlesztése, mely Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos
koncepció része. A turizmusfejlesztést szolgáló beruházás révén vízen és vízparton kerül kialakításra
összeköttetés a Balaton és a Duna között. A fejlesztéseknek köszönhetően 80 kilométeres szakaszon
kajakkal, kenuval járható lesz a Sió, illetve zsilipelés után a Dunára is ki lehet jutni.
A projekt első ütemében Ozora és Szekszárd között tizenegy, kiszállóként használható mobil stéget
helyeznek el, és hat pihenőépületet építenek, melyek közül a kölesdi lesz a legközelebb Tengelichez. Az
állomásokon lehet majd vízi járműveket és kerékpárokat bérelni.
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Borok, vizek, kúriák (Zöld út) program:
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület kezdeményezésére és a Szedresi Sziget Egyesület
koordinációjával létrejött hetven kilométeres túraútvonal Szedres, Medina, Kölesd, Tengelic és
Sióagárd területeit érinti.
A 70 kilométeres túraútvonal a térségnek a fontos látnivalói mentén idézi fel a múltat és jelent:
kastélyok, pincék és természeti szépségek segítségével. A Leader-program támogatásával gyalogos,
kerékpáros és lovas kirándulásokra lesz lehetőség a föld- és a kis forgalmú, szilárd burkolatú utakon.
A túraútvonal érinti a borjádi Petőfi emlékhelyeket, Szedresen a Bezerédj-kastélyt, Tengelicen és
környékén a Csapó-, Schell-, Gindly-Benyovszki- és Jeszenszky-kastélyokat, a medinai Apponyi-kastély,
továbbá kiváló programokra is lehetőség nyílik a sióagárdi, kölesdi és medinai pincéknél.
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a
magasabb szintű tervekkel, így az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban OTRT), valamint
Tolna Megyei Területrendezési Tervével is. Az OTRT 2013 évben felülvizsgálatra került, mely 2014.
január 1-től lépett hatályba.
Országos Területrendezési Terv Szerkezeti terve Tengelic községet az alábbiakban érinti:
A terv a település nyugati részét vegyes területfelhasználású térségbe, keleti részét részben
mezőgazdasági, részben erdőgazdálkodási térségbe sorolja. A települést érinti az M6 jelű
gyorsforgalmi út, az 63. számú főút, országos mellékút, 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme,
valamint a Sárbogárd – Szekszárd – Bátaszék vasútvonal, az országos kerékpárút törzshálózat,
valamint az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal egy szakasza.
Országos Területrendezési Terv
Az Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi
módosítása szerint az országos övezetek közül Tengelic község módosítással érintett területét az alábbi
övezetek érintik:
1. Országos ökológiai Hálózat övezete: a település közigazgatási területét érint.
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti
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A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: a település közigazgatási területét érinti
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település közigazgatási területét
érinti
Az övezet területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
Az érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg
kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
A tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére
vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
6. Világörökségi és világörökségi várományos terület: a település közigazgatási területét nem
érinti
7. Országos vízminőség-védelmi terület: a település közigazgatási területét érinti
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
8. Nagyvíz meder övezete: a település közigazgatási területét érinti, tervezési terület is érinti.
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási
célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
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Országos övezeti tervlapok részlete:

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET

NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE
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Tolna megye területrendezési terve
Tolna Megye Területrendezési Terve a 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra,
mely 4/2012. (II. 17.), 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletekkel módosításra került.
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok
alapján Tengelic közigazgatási területét érintően:
Települé
s
területe
(ha)

Erdőgazdálkodá
si térség
(ha)

Vegyes
területfelhasználás
ú térség
(ha)

7093,12

713,09

3264,86

Hagyományosa
n vidéki
települési
térség
(ha)
609,04

Vízgazdálkodá
si térség
(ha)

Mezőgazdasá
gi
térség
(ha)

8,53

2497,6

A Térségi Szerkezeti terv Tengelic belterületeit (központi, Szőlőhegy, Jánosmajor, Júliamajor) valamint
a külterületi majorokat, lakott részeket, kastélyok területeit hagyományosan vidéki települési térségbe
sorolja.
A külterület nyugati oldalát jellemzően vegyes területfelhasználási térségbe, míg a keleti oldalát
jellemzően mezőgazdasági térségbe sorolja, a külterület egyéb részein találunk erdőgazdálkodási
térséget.
Közlekedési elemek közül Tengelic külterületének déli szélét érinti az M6 gyorsforgalmi út. Jánosmajor
belterületén keresztül észak-déli irányban a 63. számú országos főút biztosítja a kapcsolatot. A
központi belterülete és egyéb belterületi részeit országos mellékutak érintik.
A 6233. számú országos mellékút mentén térségi jelentőségű kerékpárutat, illetve a Sió egy szakasza
mentén a települést érinti az országos kerékpárút törzshálózata.
A Sió-csatorna jobb partján elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik.
TOLNA MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLETE
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Az MTrT alapján Tengelic község területét az alábbi övezetek érintik:
1. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete: a települést érinti az ökológiai folyosó és
a magterület övezete. A módosítással érintett terület szélét érinti az ökológiai folyosó területe.
2. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület: a települést területét érinti. A terület pontos
lehatárolása a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal adatszolgáltatása alapján történt. Ez alapján
a tervezési területet nem érinti az övezet.
3. Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a település területét érinti, a
tervezési területet nem.
4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti és a
tervezési területet is. Duna-Dráva nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint nem
érintett terület.
5. Világörökségi és világörökség-várományos terület: a település területét nem érinti.
6. Országos vízminőség-védelmi terület: a település területét érinti, a tervezési területet nem.
7. Nagyvízi meder területe: a település területét érinti, a tervezési terület határán húzódik az
övezet. A Nádor-csatorna medre tartozik ebbe az övezetbe. A módosítás során a Nádorcsatorna bal partján kerül kijelölésre vízgazdálkodási terület, mely az övezet előírásaival nem
ellentétes.
8. Ásványi nyersanyag-vagyon terület: a település területét nem érinti.
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: a település területét nem érinti.
10. Rendszeresen belvízjárta terület: a település területét érinti, azon belül a tervezési területet is.
Az övezetre vonatkozó előírásokkal nem ütközik a tervmódosítás.
11. Földtani veszélyforrás területe: a település területét nem érinti.
12. Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területét nem érinti.
13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területét érinti.
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MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, PUFFERTERÜLET

KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET

KIVÁLÓ TERMŐHELYI A. ERDŐT, ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TER.

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET

NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE

RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET

SZÉLERŐMŰ PARK TELEPÍTÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TER.
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését
befolyásoló – vonatkozó megállapításai
Kajdacs község képviselő-testülete 60/2009. (XII. 02.) számú határozattal elfogadott
településszerkezeti terve nem tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek Tengelic fő fejlesztési
elképzeléseit befolyásolják.
Kölesd község képviselő-testülete 35/2008. (VI. 09.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti
terve szerint a településtől dél-nyugati irányban zavaró hatású ipari területet jelöl a terv un. Lencsepusztán. A terület Tengelic legközelebbi lakóépületétől több mint 2000 méterre fekszik. Egyéb, a
település fejlesztési elképzelései befolyásoló tervi elemet nem tartalmaz.
Medina község településszerkezeti tervének 2017. februári véleményezési anyaga nem tartalmaz
olyan tervi elemeket, melyek Tengelic község fejlesztéseit érintené.
Szedres település 35/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti terve alapján
Tengelic község határához közel (200-300 méterre) ipari terület került kijelölésre. A területen jelenleg
nem működik zavaró hatású tevékenység.
Fácánkert község képviselő-testülete által 36/2005. (IV. 14.) számú határozattal elfogadott
településszerkezeti terv a település fejlesztési irányelveit befolyásoló elemeket nem tartalmaz.
Tolna Város 298/2010. (XI. 25.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve Tengelic
község fejlesztési elképzeléseit érintő tervi elemet nem tartalmaz.
Fadd nagyközség 144/2002. (XII. 16.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve
tervezett kerékpárútat jelöl Szőlőhegy irányába.
Dunaszentgyörgy
Paks Város Közgyűlésének 3/2003. (II. 12.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terve 92/2016.
(VIII. 17.) számú határozattal felülvizsgálatra került. A terv nem érinti Tengelic fejlesztési elképzeléseit.
Pusztahencse község képviselő-testületének 33/2010. (IX. 27.) számú határozatával jóváhagyott
településszerkezeti terve nem tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek Tengelic fő fejlesztési
elképzeléseit befolyásolják.
Nagydorog Nagyközség képviselő-testülete 35/2006. (III. 21.) számú határozatával elfogadott
településszerkezeti terve nem tartalmaz olya tervi elemeket, mely Tengelic község fejlesztési
elképzeléseit érintenék.
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
A hatályos településfejlesztési koncepció alapján a következő jövőkép került megfogalmazásra:
Tengelic hosszútávú célja, hogy
- Lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, a hagyományokat tiszteletben tartó,
esztétikus lakókörülményeket nyújtson.
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A fenntartható fejlődés elvének megfelelően a település belső adottságait a lehető
legteljesebb mértékben használja ki, és fel tudjon készülni a külső hatásokból eredő
veszélyekre.
Vegye figyelembe az országos és megyei szinten kidolgozott fejlesztési elképzeléseket saját
fejlesztési programjai kialakításakor.
Partneri viszonyban a térség más településeivel együttműködve alakítsa ki fejlesztési terveit,
programjait, ezzel is növelve saját esélyeit a pályázati rendszerben folytatott versengésben.
A település védelemre érdemes épületállománya megőrizhető legyen.
A természeti és épített környezet fellelhető vagy helyreállítható értékeit az utókor számára
átörökítse.

A település hatályos településfejlesztési koncepciója az alábbi célokat határozza meg:
- A települési környezet minőségének javítása
- El kell készíteni az önkormányzat környezetvédelmi programját.
- Szükséges az állattartási rendelet megalkotása.
- Ki kell terjeszteni a vezetékes szennyvízelvezetést.
- Jó karba kell helyezni a leszűkült medrű, feliszapolódott vízfolyásszakaszokat.
- A majorok közműves infrastruktúrájának kiépítése. A természeti és táji értékek védelme
- Korlátozott mezőgazdasági tevékenység elősegítése az ökológiailag érzékeny területeken.
- A gyepes területek és az egyedi tájértékek védelme.
- A helyi természetvédelemi területek védelmét a tájhasználat oldaláról tovább kell erősíteni. Az
épített örökség védelme
- Helyi védelem alá kell helyezni a település hagyományos építészetének még fellelhető
emlékeit. A megközelíthetőség javítása
- Támogatni kell regionális és kistérségi kerékpárút megépítését.
- Szorgalmazni kell a tömegközlekedés javítását.
- Lehetővé kell tenni a gyorsforgalmi úthálózathoz való csatlakozást elősegítő átkötőutak
megépítését. A településközi együttműködések fejlesztése
- Az ellátó-rendszert ésszerűen kell kialakítani és működtetni, figyelembe véve a környező
települések kapacitásait és igényeit.
- A pályázati rendszerben a területfejlesztési támogatások minél hatékonyabb megszerzése
érdekében térségi szemlélet megjelenítése.
- Közös lépések a térség turisztikai képességének növelése érdekében.
- A település népességmegtartó képességének javítása
- Az infrastruktúra hálózat folyamatos fejlesztése.
- A Művelődési Ház felújítása.
A település integrált településfejlesztési stratégiával nem rendelkezik.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Folyamatban van a településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzat módosítása a Dalmandi Zrt.
kérelme alapján. A 33/2017. (III. 22.) számú önkormányzati határozat alapján a tengelici 0350/3. hrsz-ú
földrészlet Korlátozott mezőgazdasági területből Vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra, valamint
a Kmü jelű, Különleges mezőgazdasági üzemi terület építési előírása kerül módosításra a megengedett
építménymagasság tekintetében.
Az önkormányzat képviselő-testülete 35/2017. (III. 22.) számú határozatában döntött a község
Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési Tervének teljes körű felülvizsgálatáról.
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Az önkormányzat a településrendezési terv felülvizsgálatára elkészítése céljából szerződést kötött a
ColoLine Terv Építészeti és Városfejlesztési Kft-vel. A szerződés részeként új Településfejlesztési
koncepció készül, továbbá felülvizsgálatra kerül a község hatályos (2006-ban jóváhagyott, és többször
módosított) Településszerkezeti terve, valamint a Helyi Építési Szabályzata és annak mellékletét
képező szabályozási terve a teljes közigazgatási területre vonatkozóan.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök 2006-ban kerültek elfogadásra, melyet azóta többször is módosítottak.
Településszerkezeti terv – elfogadva 7/2006. (II. 15.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 2/2006. (II. 15.) Kt számú rendelettel
Rendezési terv 1. számú módosítása:
Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 87/2008. (XII. 09.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 26/2008. (XII. 10.) Kt számú rendelettel
Rendezési terv 2. számú módosítása:
Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 38/2010. (V. 25.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 12/2010. (V. 27.) Kt számú rendelettel
Rendezési terv 3. számú módosítása:
Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 78/2011. (X. 18.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 15/2011. (X. 20.) Kt számú rendelettel
Rendezési terv 4. számú módosítása:
Településszerkezeti terv módosítása – elfogadva 126/2016. (X. 18.) Öh határozattal
Helyi Építési Szabályzat módosítása – jóváhagyva 16/2016. (X. 19.) Kt számú rendelettel
1.6.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
A hatályos településszerkezeti terv megállapításai a területfelhasználási átsorolásokat, tervezett
közlekedési elemeket és tájrendezési javaslatokat tartalmaz.
Ezek közül az alábbi területfelhasználási átsorolásokat jelöli:
- Kvk, aza különleges intézményi területet jelöl ki a kastélyok telkein és környezetükben. Ezek
közül nem valósult meg a Katalinpuszta és az Alsóhídvéget érintő övezeti besorolás. A
területek kihasználatlanok, funkció nélküliek.
- Lakóterületi bővítéseket jelöl a központi belterülettől északra, a 6235. számú út minkét
oldalán, valamint a Kolozsvári utca nyugati oldalán. Nem valósultak meg.
- Gazdasági területeket jelöl újonnan kialakítandónak a 6233. számú út déli oldalán, nem
valósult meg.
- Kmü, azaz mezőgazdasági üzemi területeket jelöl bővítési lehetőségként a meglévő
telephelyek mellett. Ezek közül részben már megvalósult a Középhídvégen jelölt besorolás.
Új közlekedési elemek kerültek jelölésre az alábbi helyen:
- Felsőtengelicen keresztül összekötő utat jelöl a 6233. számú út és Pusztahencse között a terv,
nem valósult meg.
- Tengelic-Szőlőhegy és a 6235. számú út (Tengelic és Júlia-major közti szakaszán) összekötő
utat jelöl, nem valósult meg.
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M6 jelű gyorsforgalmi út egy szakasza érinti a települést. Megvalósult.
Tengelic Petőfi S. nevű utcájának Kishídján át vezető szakaszának kiépítése a 63. számú főútig
(Jánosmajorig). Nem valósult meg.
kerékpárút kiépítése a 6233. számú út mentén Kölesd-Tengelic-Paks között. Nem valósult meg.

Tájrendezési elemek közül az alábbiakat tartalmazza a terv:
- mezővédő fasorok és véderdő sávok telepítését utak mentén, nagytáblás szántóföldek
mentén. Túlnyomó részt nem valósultak meg.
- ökológiai folyosókon belül lévő intenzív mezőgazdaság művelés alatt álló területek extenzív
hasznosítása, azaz korlátozott mezőgazdasági területbe sorolása. Túlnyomó részt nem valósult
meg.
- Erdő területek bővítése, újonnan kijelöltek kialakítása túlnyomó részt nem valósult meg.
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1.7 A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma. Ahogyan az adatok országosan, évtizedes távlatokban is csökkenő tendenciát
mutatnak, úgy Tengelic települést is a folyamatosan fogyó népesség jellemzi. A község lélekszáma
2015. évben 2192 fő volt.
Lakónépesség (fő)

Lakónépesség a térség viszonylatában (fő)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
A lakónépesség nemzetiségi összetétele tekintetében elmondható, hogy a lakosság 90 %-a magyar,
míg 3%-a német, 5,4 %-a roma kötődésű. Utóbbiak vonatkozásában érdekeik képviseletére 2010-ben
alakult meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A népesség korcsoportonkénti megoszlása tekintetében említést érdemel, hogy a településen a 15-19,
illetve a 20-29 éves korosztály százalékos aránya alacsonyabb, mint a megyei és az országos átlag.
Tehát a munkaképes korú, illetve a jövő generációjának tekinthető 30 év alatti lakosok aránya
alacsonyabb, míg a nyugdíjas korosztály aránya magasabb, mint a nagyobb területi egységekben.
Lakosság korcsoportonkénti megoszlása
0-14 évesek
15-19 évesek
20-29 évesek
30-39 évesek
40-59 évesek
60-X évesek
Összesen

Tengelic
14,33%
4,79%
10,58%
12,94%
29,62%
27,74%
100,00%

Paksi járás
14,34%
5,72%
12,01%
15,32%
29,81%
22,80%
100,00%

Tolna megye Magyarország
14,06%
14,26%
5,96%
4,14%
11,24%
13,85%
14,59%
16,19%
29,57%
14,20%
24,57%
17,01%
100,00%
100,00%
forrás: TEIR, Települési adatgyűjtő

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlásból következik, hogy a település öregedési indexe (állandó
népességből a száz, 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma) magasabb értékű (2015-ben 200,66 %), mint
a nagyobb területi egységekben.
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Öregedési mutató

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Tengelic lakosságának képzettsége, iskolai végzettsége tekintetében elmondható, hogy a 7 évesnél
idősebb népesség legnagyobb arányban - összességében közel a népesség fele - középiskolai
végzettséggel rendelkezik. A lakosság közel harmada rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel. A
főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya valamivel több, mint 7 %.
A település képzettségi mutatói
Tengelic

fő

%

A 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma
21
1,0%
A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-5. osztályát végzettek
185
8,5%
száma
A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 6-7. osztályát végzettek
161
7,4%
száma
A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek
620
28,6%
száma
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai
117
5,4%
érettségi és szakmai oklevél nélkül
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai
567
26,2%
érettségi nélkül, szakmai oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai
163
7,5%
érettségivel, általános oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai
172
7,9%
érettségivel, szakmai oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél
19
0,9%
nélkül
A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel
140
6,5%
Összesen
2165
100,0%
forrás: KSH népszámlálás 2011.
Tengelic foglalkoztatottsági mutatói jellemzően kedvezőbbek, mint az országos átlag. Ebben különösen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében - kiemelt szerepe van a
közfoglalkoztatásnak. Az aktív korúak közül azok, akik helyben nem tudnak munkát vállalni, elsősorban
Szekszárdra és Paksra ingáznak.
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Települési szintű munkaerő-piaci adatok
megnevezés
Lakónépesség 2014. év (fő)
Nyilvántartott álláskereső (fő)
Folyamatosan nyilvántartott >365 nap (fő)
Álláskeresési ellátásban részesülő (fő)
Szociális ellátásban részesülő (fő)
25 év alatti (fő)
50 éves és idősebb (fő)
Pályakezdő (fő)
Legfeljebb 8 általános (fő)
Gazdaságilag aktív népesség (becsült) 2015
Mutató 20151
Munkavállalói korú népesség 2014. (fő)
Relatív mutató2 (%)
Arányszám3

Tengelic
2239
60
22
13
19
7
20
6
26
881
6,8
1561
3,8
0,8

1. Regisztráltak száma / a gazdaságilag aktív népesség becsült száma.
2. Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú (15-64 éves) népesség %-ában.
3. A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya.
forrás: www.ddrmk.hu 2014. évi adatok alapján
Tengelic jövedelmi viszonyait tekintve elmondható, hogy bár szorosan korrelál a nagyobb területi
egységekben tapasztalható trendekkel, az egy főre jutó összes nettó jövedelem alatta marad mind az
országos, mind a megyei, de az országos viszonylatban kedvezőtlen régiós átlagnak is. A településen az
adófizetők aránya 2015-ben 41,98 % volt, mely elmarad a nagyobb területi egységekben mért
adatoktól.
Jövedelmi viszonyok
(Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem Ft-ban)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
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Adófizetők aránya (%)
(az SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Az emberi közösségek életminősége számos tényező együttese, amit az egyének jóléte mellett
komplementer jelleggel meghatároz azok jólléte is. A fogalomhasználat alkalmával szót kell ejteni arról
is, hogy az életminőség és az életszínvonal szoros összefüggésben áll egymással. Utóbbi olyan
viszonylag jól mérhető tényezők együttese, mint a fogyasztás terjedelme és összetevői, a
lakáskörülmények, a szociális, kulturális, egészségügyi ellátottság, a létbiztonság, a közlekedési
viszonyok, az út- és közműhálózat, a közbiztonság vagy a munkahelyi körülmények. Az életminőség
azonban tágabb fogalom, ahol szerepet kap a környezet kulturáltsága, esztétikája, a környezetvédelem
színvonala, az emberi kapcsolatok kulturáltsága, a szabadidő mértéke, s annak eltöltési lehetőségei
vagy a kívánt életforma kialakításának lehetősége. Mindezek alapján az életminőség az életszínvonal
összetevőin kívül magába foglal az emberek közérzetét befolyásoló további, nehezen
számszerűsíthető, sok esetben szubjektív tényezőket is. Mindezek okán jelen elemzés elsősorban a
mérhető tényezőkre fókuszál.
Tengelic megközelíthetősége tekintetében elmondható, hogy a község a megyén belül kedvező
közlekedési pozícióban, az M6 autópálya mellett, csatlakozási pont szomszédságában helyezkedik el,
tömegközlekedéssel a környező városi rangú települések (Paks, Szekszárd, Tolna, Gyönk) rugalmasan
elérhetők. A Paksi Atomerőmű a település életében sok tekintetben, így a közlekedés szempontjából is
meghatározó, mivel saját busszal segíti a település lakóinak ingázását. E tekintetben érdemel említést,
hogy Paks irányába a menetrendszerinti buszközlekedés nemrégiben bővült.
Az életminőség talán egyik legalapvetőbb indikátorát, a lakhatás minőségét, a lakások
komfortfokozatát tekintve elmondható, hogy Tengelicen a közműellátottság a vezetékes vízellátás
vonatkozásában saját vízmű kútról biztosított, a központi területen a szennyvízcsatorna hálózat
kiépült, a villamos hálózat teljeskörű. A vezetékes és mobil távközlési rendszerek kiépültek. A
gázellátás a majorokat leszámítva csaknem teljeskörű. Az ellátottság szempontjából hátrányt jelent a
település széttagolt szerkezete, ami különösen a majorok esetében jelentkezik. Tengelic-Szőlőhegy
irányában szükség van a szennyvízhálózat bővítésére.
A település Egészségházában a háziorvosi ellátás mellett fogorvosi ellátást, védőnői tanácsadást is
biztosítanak. A településen gyógyszertár is üzemel.
A lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek a községben megtalálhatók. Az alapszintet
meghaladó intézményi ellátást a lakosok többségében Pakson, Tolnán, illetve Szekszárdon veszik
igénybe.
A település óvodát és általános iskolát, művelődési házat, könyvtárat is fenntart. A Faluházban
ingyenes számítógép- és internethasználatra nyílik lehetőség, az olvasósarok friss napi- és hetilapokkal
várja a településen élőket. A Faluházban kerülnek megrendezésre a Tengelici Népfőiskola előadásai és
szakkörei. A település helytörténeti kiállítása a község tárgyi emlékeinek bemutatására szolgál.
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A településen a mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása a falugazdász feladata.
A családsegítő családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket
végez. A közbiztonságról a körzeti megbízott gondoskodik.
A településen a zaj- és porszennyezés nem jellemző.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
A társadalmi rétegződésből eredő jövőbeli potenciális konfliktusok egy fontos indikátora a
veszélyeztetett kiskorúak (0-19 évesek) aránya. Tengelicen a köznevelés feladatait általános iskola és
óvoda látja el. Az óvodában minden 2,5-6 éves kor közötti gyermek számára férőhelyet tudnak
biztosítani. Az óvodába 2016-ban 58 gyermek került beíratásra, az iskolába 2015 szeptemberében 115
fő. A településen arányait tekintve magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen tanulási
zavarral küzdenek, vagy sajátos nevelési igényűek. A helyben működő általános iskola integrált oktatási
rendszerben oktatja a diákokat.
Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosít azon családok részére, ahol a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult különböző szociális juttatásokra. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre 2014. év december 31-én 67 családból 139 gyermek, illetve fiatal volt
jogosult. A 18 év alattiak 33%-a él olyan családban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130, illetve a 140 %-át.
Az önkormányzat számos ellátási formában támogatja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetben lévő családokat. 2014. december 31.-i adatok alapján a településen 32 fő hátrányos, illetve
18 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása lehetőséget nyújt felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő
programokban való részvételre, továbbá kötelező óvodai felvételt, művészeti oktatás esetén és
kollégiumi elhelyezés esetén tandíjmentességet, továbbtanulást előkészítő ösztöndíjprogramban való
részvételt, felsőoktatási rendszerbe való kedvezményes bejutás lehetőséget biztosít. 2016. január 1.
naptól a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidőben ingyen melegétkezésben
részesülnek a szülő kérelmére.
Tengelic község tekintetében elmondható, hogy a helyben realizálható munkalehetőségek több év
távlatában beszűkültek, így többen a szociális ellátórendszerhez kénytelenek fordulni. A szociális
ellátás megvalósulhat pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatásokon keresztül.
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások:


rendkívüli települési támogatás: a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott
támogatás.



települési közgyógytámogatás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.



települési lakhatási támogatás: a szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.



tűzifa juttatás: a rászoruló családok részére minden fűtési szezonban helyi rendeletben
szabályozott mértékben.



köztemetés: a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselőtestülete a
halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az
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eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik.


gyermekétkeztetés: a települési önkormányzatoknak természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást
nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsedében, az óvodában, és az általános iskolában.



szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos
helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkezést 2016. tavaszi
szünetben 28 gyermek vette igénybe.
Fentieken túl az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja:


az étkeztetést (2012. óta az igénybe vevők száma 65 és 75 fő között mozog)



a családsegítést és



a házi segítségnyújtást (Az ellátottak száma közel állandó, jelenleg 9 fő)

Önként vállalt feladatként biztosítja:


a tanyagondnoki szolgáltatást. (A település sajátos szerkezetéből adódóan, az idősek,
rászorulók részéről a tanyagondnoki szolgálatra folyamatos igény mutatkozik.)

A társadalom rétegződéséről ad tájékoztatást a magas, illetve alacsony jövedelműek aránya. Tengelic
község foglalkoztatottjainak körében az arányszámok jellemzően alacsonyabbak, mint a térség más
települései esetében, ahol különösen Paks mutat kiugróan magas értékeket megyei és regionális
összehasonlításban is, ami az atomerőmű biztosította lehetőségek hatásának tudható be.
Magas- illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)
(Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve.)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
A településen a bűnözés nem jellemző, az a lakosság hétköznapjait érdemben nem befolyásolja, a
bűnesetek száma a népesség arányában kevesebb, mint 2%. Ugyanakkor a 2015. év adatai alapján az
évet érintően 36 különböző bűncselekmény történt, melynek döntő hányada vagyon elleni csalás,
lopás (30). A településen ennek ellensúlyozására körzeti megbízotti formában biztosított a rendőrség
jelenléte. A település kamerarendszerrel rendelkezik, melynek bővítésével az autópálya le- és
felhajtója is lefedett. A kamerarendszer 2017. évben Szőlőhegyen is kiépítésre kerül. A rendszer a
Polgármesteri Hivatalba és a paksi rendőrségre került bekötésre.
A területfejlesztés és -rendezés tárgykörébe soroltan a további konfliktusok és érdekviszonyok
tekintetében a tájhasználat kapcsán említést érdemel, hogy felértékelődött az ökológiai folyosók és az
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ökológiai regenerációra alkalmas területek szerepe, ahol az intenzív mezőgazdasági tevékenység
veszélyeztetheti a természeti környezetet. A települést érinti az Európai Unió Natura 2000 hálózata,
így a területhasználatokat extenzív irányba kell változtatni, amelyhez a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóságának engedélye szükséges. A településrendezési tervek készítésénél figyelembe kell venni
azt, hogy az Országos Területrendezési Terv által meghatározott ökológiai hálózatok övezete
beépítésre szánt területté nem minősíthető. A természetvédelmi oltalomban részesülő területeken az
erdők elsődleges rendeltetése védelmi kell, hogy legyen. Mindez környezetvédelmi szempontból is
eredményezhet konfliktust, figyelemmel arra, hogy a nagyméretű szántóterületeken a táblák tagolását
jelentő erdősávok hiányoznak, ezért csapadékszegény időszakokban a szélerózió a levegő
porszennyezését és a termőréteg pusztulását okozhatja.
Területrendezési oldalról további, a beépítéssel összefüggő konfliktust jelenthet, hogy a helyi
sajátosságok okán a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeket a beépítések
tervezésénél célszerű figyelembe venni.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Tengelic története egészen a bronzkorig nyúlik vissza, ezért a település gazdag történeti múlttal, és
ebből fakadóan mélyen gyökerező hagyományokkal rendelkezik. A falu az elmúlt századok során
számos nagynevű, a történelemből ismert személy birtoka volt, így az épített környezet is őrzi az
elődök emlékét. A község határán kívül találhatók az egykori birtokosok kastélyai:










Gindly-Benyovszki-kúria – Felső-Tengelic
Csapó-kúria – Közép-Tengelic
Bárány-kúria – Alsó-Tengelic
Bernrieder-kúria – Közép-Hídvég
Schell-kastély – Katalin-puszta
Hiemer-kúria – Felső-Hídvég
Jeszenszky-kúria – Alsó-Hídvég
Zichy-kastély – a mai falu területén (már elpusztult)
Bezerédj-kastély – Apáti, Jegenyés (Szedres területén fekszik)

A hagyományőrzés és -teremtés jegyében a településen élők hétköznapjait a falu számos programja
színesíti, többek között az alábbi, évente megrendezett eseményekkel:







Kolbásztöltő fesztivál,
Falukarácsonyi ünnepség,
Március 15-i megemlékezés,
Falunapi vigasság,
Orosházi fúvószenekar koncertje,
A könyvtárban kiállítások, vers-, mesemondó versenyek, rendhagyó irodalomórák, felolvasó
estek, alkalmi ünnepségek a nyugdíjas klubok szervezésében, iskolai kulturális programok a
néptánccsoportok, a színjátszó szakkör fellépésével.

Az önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatain túl számos önként vállat feladattal
támogatja a településen élők társadalmi életét úgy, mint:




Társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek támogatása (a támogatást Tengelic
közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatási szerződés alapján költségvetéstől
függően működésre kapják),
Alapítványok támogatása,
Rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása (falunap, kolbásztöltő fesztivál, karácsonyi
játszóház, majális),
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Első lakáshoz jutók támogatása,
Gyermekétkeztetési díjkedvezmény,
Sportcsarnok fenntartása,
Mezei Őrszolgálat fenntartása.

Tengelicen számos civil szervezet, elsősorban egyesület és alapítvány segíti a szabadidő hasznos
eltöltését, a közösség szervezését, melyek az alábbiak:











3T Civil Egyesület
Tenkop Üzemi Horgász Egyesület
Rollecate Kézilabda és Szabadidős Egyesület
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület
Tengelic Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Tengelici Polgárőr Egyesület
Tengelici Sportegyesület
Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány
Tengelic Községért Alapítvány

A vallási közösségek tekintetében a katolikus (a lakosság 46 %-a), református (a lakosság 10,1 %-a) és
evangélikus (a lakosság 6,5 %-a) hívők vallásgyakorlását a helyi egyházközségek segítik. A településen
az említett felekezetek épített emlékekkel is rendelkeznek.
Tengelic 2015-ben a Kormány nemzetpolitikai stratégiája részeként kezdeményezte testvértelepülési
kapcsolatok kialakítását a kárpátaljai Szőlősgyula településsel. A 2015 júniusában kezdődött
kapcsolatfelvétel számos találkozó és közös program révén barátsággá fejlődött és a két település
2017 márciusában együttműködési megállapodást kötött, melynek részeként Tengelic küldetésének
tekinti a határon túli nehéz sorsú magyarok lakta település segítését.
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra, sport stb.)
Oktatás, nevelés
Tengelicen a köznevelés feladatait általános iskola és óvoda látja el. 2013. évtől kezdődően intézményi
társulási formában az iskola állami fenntartásba, az óvoda pedig az önkormányzat fenntartásába
került. Az óvodában minden 2,5-6 éves kor közötti gyermek számára férőhelyet tudnak biztosítani. Az
óvodába 2016 01.01. napon 58 gyermek lett beíratva, az iskolába 2015. szeptemberében 115 fő.
A 2011-12. tanévtől 17+1 fős iskolabusz szolgálja a külterületen lakó óvodás gyermekek, iskolás
tanulók bejárását. A napi 3-3 forduló azoknak a családoknak jelent segítséget, ahonnét előnytelen volt
a menetrend szerinti busszal történő intézménybe járás illetve az csak így vált lehetővé (pl. a
Jánosmajorban lakók számára).
Az intézmény rendelkezik a kötelező jegyzékben foglalt valamennyi eszközzel és felszereléssel.
Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel
integráltan működik a Paks Kistérségi Szociális Központtal társulás keretében. A településen 1 fő
családsegítő dolgozik.
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Egyészségügy:
A településen a szociális étkeztetés biztosított. Családsegítés és házi segítségnyújtás működik a
településen. Tanyagondnoki szolgáltatás szintén. Többcélú óvoda-bölcsőde kialakítása folyamatban
van.
A központi belterületen naponta, Tengelic-Szőlőhegyen hetente 1 nap biztosított a felnőtt- és gyermek
háziorvosi ellátás.
A Tengelicen lévő Egészségházban csecsemő szaktanácsadás és iskolaorvosi rendelés, fogászat,
védőnői tanácsadás biztosított.
Júlia-major, János-major területén orvosi rendelés nincs.
Gyógyszertár a központi belterületen 1 db működik.
Kultúra:
A településen faluház, művelődési ház, könyvtár működik, továbbá egy állandó helytörténeti kiállítás.
Petőfi Sándor Faluház szolgáltatásai:
- Ingyenes számítógép- és internethasználat
- Olvasósarok friss napi- és hetilapokkal
- A Tengelici Népfőiskola Előadásai
- Szakkörök
Évente egy-egy alkalommal megrendezett események:
- Kolbásztöltő fesztivál,
- Falukarácsonyi ünnepség,
- Március 15-i megemlékezés,
- Falunapi vigasság,
- Orosházi fúvószenekar koncertje (reméljük, ez hagyomány lesz).
- A könyvtárban kiállítások, vers-, mesemondó versenyek, rendhagyó irodalomórák, felolvasó
estek, alkalmi ünnepségek a nyugdíjas klubok szervezésében, iskolai kulturális programok a
néptánccsoportok, a színjátszó szakkör fellépésével.
Sport
Sportcsarnok 2002-ben épült, Tengelic központjában, az általános iskola épülete mellett, parkoló
helyekkel ellátva. A multifunkciós csarnok mindamellett, hogy tornateremként köznevelési feladatokat
is ellát, tökéletesen képes kielégíteni a régió teremsport igényeit és méreteire tekintettel kitűnő
helyszín
helyi,
országos
vagy
akár
nemzetközi
versenyek
számára.
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Az önkormányzat 74/2013.(VII. 04.) számú határozatával fogadta el Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Az Önkormányzat jövőképe
„Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák már meglévő, megfelelő társadalmi integrációja továbbra is
megvalósul, szeretnénk megakadályozni a többségi társadalomtól történő leszakadásukat. Fontos számunkra,
hogy településünk továbbra se tartozzon a mélyszegénység által sújtott települések közé és az esetleges
mélyszegénységben élők száma tovább csökkenjen. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságának
megteremtését, veszélyeztetettségük megelőzését, sikeres iskolakezdésük megalapozását, iskolába járásuk
biztosítását. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a gyermekeket arra ösztönözzük, hogy a társadalom hasznos,
önfenntartó tagjává váljanak. Folyamatosan odafigyelünk az idősek életvitelének javítására. Támogatjuk
önszerveződő közösségeiket, a szabadidős programok szervezésével csökkentjük az elmagányosodás folyamatát.
Célunk, az idősek megbecsülése és biztonságának erősítése. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő
bánásmódot. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők egyenlő bánásmódjára, teljes körű akadálymentes,
biztonságos közintézmények létrehozására.”
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1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A települések aktuális gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja földrajzi környezetük,
elhelyezkedésük, lakosságuk száma, a lakosság demográfia jellemzői (pl.: korösszetétel, képzettség,
stb.), valamint a korábbi gazdasági helyzetük jelenre gyakorolt hatásai (pl.: tradicionálisan jelen lévő
üzletág; korábbi ipari termelés hagyatékaként jelen lévő „rozsdaövezet”, stb.) is.
Tengelic természetföldrajzi szempontból a Tolnai-Hegyháttól keletre, a Mezőföld déli részén
helyezkedik el. A településhez tartozó terület a Tolna Megyei Területrendezési Tervben foglaltak
alapján ökológiai folyósóban fekszik, országos vízminőség-védelmi területen helyezkedik el.
Közigazgatásilag Tengelic Tolna megye középső részén, a Paksi járásban található. A község a megyén
belül kedvező közlekedési pozícióban, az M6 autópálya mellett, csatlakozási pont szomszédságában
helyezkedik el, 25 km-re a megyeszékhelytől és 20 km-re a járásszékhelytől. Városi rangú település a
közelségében a megyeszékhely Szekszárd (33.032 fő), a járásszékhely Paks (19.305 fő), valamint Tolna
(11.147 fő) és Gyönk (2.048 fő), melyek vonzáskörzetében helyezkedik el. Megközelítése elsősorban
közúton ideális. A település vonattal a MÁV 46-os számú (Sárbogárd – Szekszárd – Bátaszék) nem
villamosított vasútvonalán érhető el. A megállóhely Kölesd - Alsótengelic és Szedres között található.
A település közigazgatási területe 70,93 km2, melyen a központi belterület mellett további 11
településrész osztozik. Ennek okán a település üzemeltetése fajlagosan magasabb összegű, mint a
hasonló lélekszámú, de közigazgatásilag kevésbé tagolt települések esetében.
A lakónépességet a folyamatosan csökkenő adatok jellemzik. A község gazdasági szempontból fontos
demográfiai jellemzője a természetes fogyás, mely 2005 óta folyamatosan sajátja a településnek. A
halálozások száma minden évben meghaladta a születések számát. Hasonló tendenciát mutat a
település vándorlási egyenlege is, mely évről évre jellemzően negatív.
Természetes szaporodás/fogyás (‰)

Vándorlási egyenleg (‰)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Tengelic népességének gazdasági aktivitását az alábbi táblázat foglalja össze. A KSH 2011. évi adatai
alapján a foglalkoztatottak mellett, arányaiban jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas,
rokkantnyugdíjas, gyermekgondozási díjban részesülő), ami részben utal a település kedvezőtlen
korösszetételére.
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A népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011
foglalkoztatott

munkanélküli

inaktív kereső

806

129

842

eltartott

összesen

519
2296
forrás: KSH népszámlálás 2011.

A térség városi rangú településeinek meghatározó szerepe van az ingázás kialakulásában, illetve a
foglalkoztatásban, mivel a község ipari, szolgáltatási ágazatok tekintetében viszonylag mérsékelt
foglakoztatási képességgel rendelkezik.
Az ingázás tekintetében elmondható, hogy a KSH 2011. évi adatai alapján a 806 fő foglakoztatottból
mindösszesen 415 fő foglalkoztatása valósult meg a településen, a további 391 fő - a lakosság közel
50%-a - a környező településeken, elsősorban Szekszárdon (202 fő), Pakson (111 fő), valamint Tolnán
(16 fő) került foglalkoztatásra.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azon főbb tényezők, melyek Tengelic gazdasági helyzetére
alapvető hatással bírtak, bírnak. Jelen fejezetben a település gazdasági helyzetének jelenkori jellemzői,
illetve szereplői kerülnek bemutatásra.
Tengelic gazdaságának történetében - köszönhetően a termőhelyi adottságainak - elsősorban a
mezőgazdaság, azon belül is a növénytermesztés érdemel említést. Ebből fakadóan a település
lakosságának egy része jelenleg is a mezőgazdaságban talál megélhetésre. A növénytermesztés
jellemzően nagytáblás rendszerben zajlik, ahol kukoricát, búzát, árpát, rozst, napraforgót termelnek. A
térségre jellemző még a dinnye termesztése, valamint Tengelic híres a jelentős spárga ültetvényeiről.
Ugyanakkor nem elhanyagolható az állattartás a településen. A mezőgazdasági tevékenységet folytató
gazdasági szervezetek a KSH 2010. évi adatai alapján elsősorban szarvasmarhát (108 db) tehenet (80
db) és lovat (41 db) tartottak, addig a településen tevékenykedő jelentős számú egyéni gazdaság1
ugyancsak szarvasmarhát (297 db), tehenet (183 db), lovat (96 db), sertést (781 db), kimagasló számú
juhot (1669 db), valamint baromfit (12.963 db) tartott.
A mezőgazdaság mellett mind foglalkoztatási szempontból, mind az önkormányzat adóbevételei
tekintetlében a településen működő vállalkozások közül kiemelendő a fémmegmunkálás területén
működő Rollecate Kft, valamint az idegenforgalmi ágazatban a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
területén működő Hotel Orchidea Kft.
A gazdasági környezet fontos mutatója az adott területen található szabad munkaerő-piaci kapacitás,
mely a munkanélküliekkel, álláskeresőkkel jellemezhető. A munkanélküliségi ráta 2015. évben
kedvezően alakult, és lényegesen alatta maradt a Tolna megyei, de különösen a Dél-Dunántúli régió
átlagának, melyben jelentős szerepe volt a közfoglalkoztatásnak is. A KSH adatai alapján a településen
az álláskeresők tekintetében meghatározó a 180 napon túli, illetve az éven túli tartósan munka nélkül
lévők aránya, melyek között dominánsan voltak jelen a korábbiakban fizikai munkát végzők, illetve az
általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezők.

1

Egyéni gazdaság a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni
vállalkozás által működtetett gazdaság.
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forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Tengelic vállalkozási / gazdasági háttere tekintetében az alábbi táblázat a településen található
foglakoztatókról ad tájékoztatást.

Munkanélküliségi ráta

Tartós munkanélküliek aránya (%)

(Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59
éves állandó lakosra.)

(180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek az összes munkanélküli
százalékában)
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vállalkozások besorolása
Regisztrált szövetkezetek száma - GFO'11:
Vállalkozások száma - GFO'14:
Jogi személyiségű vállalkozások száma - GFO'14:
Jogi személyiség nélküli társas vállalkozások száma - GFO'14:
Társas vállalkozások száma - GFO'14:
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14:
1-9 fős vállalkozások száma - GFO'14:
10-19 fős vállalkozások száma - GFO'14:
20-49 fős vállalkozások száma - GFO'14:
50-249 fős vállalkozások száma - GFO'14:
0 és ismeretlen fős társas vállalkozások száma - GFO'14:
1-9 fős társas vállalkozások száma - GFO'14:
10-19 fős társas vállalkozások száma - GFO'14:
20-49 fős társas vállalkozások száma - GFO'14:
50-249 fős társas vállalkozások száma - GFO'14:
Nonprofit szervezetek száma - GFO'1, GFO'14:
Egyéni gazdaságok száma
Vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban
Vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás,
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágakban
Vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás
nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az információ, kommunikáció
nemzetgazdasági ágban

regisztrált
(db.)
0
256
32
0
32
84
168
1
1
2
14
14
1
1
2
17
502

működő
(db.)
0
57
21
0
21
54
1
1
1
18
1
1
1
13
502

163

7

20

10

20
10

10
8

15

12

13

8

3

2

A település vállalkozásainak adatai gazdálkodási forma szerint
forrás: KSH népszámlálás 2011.
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
Tengelicen a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma viszonylag alacsony
(a KSH 2010. évi adatai alapján 7 db), addig a jelentős számú (502 db) egyéni gazdaságban a település
lakosságának csaknem fele munkát végző családtag, míg az állandó alkalmazásban állók száma
minimális. Az egyéni gazdaságok mintegy 2297 ha területen, míg a gazdasági szervezetek 2241 ha
területen gazdálkodnak és az előző pontban bemutatottak alapján jelentős állatállománnyal
rendelkeznek.
A településen működő vállalkozások közül kiemelendő a fémmegmunkálás, azon belül is a nyílászárók
gyártása területén működő Rollecate Kft, mely jelenleg 54 főt foglalkoztat. A vállalkozás már 15 éve
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működik a településen és fejlesztéseit elsősorban saját területén belül tervezi. Működésének
köszönhetően a településen folyamatosan van kereslet a vasipari és betanított munkások iránt.
A másik jelentős vállalkozás a Felsőtengelicen működő Hotel Orchidea Kft, mely jelenleg 27 főt
foglalkoztat. A hotel a 10.000 vendégéjszaka/év mutatójával az önkormányzat stabil adófizetője. A
vállalkozás szorosan együttműködik az önkormányzattal, turisztikai fejlesztéseiket jellemzően
összehangolják a szinergiák biztosítása érdekében. Ennek keretében gondoskodik az önkormányzat a
„Zöldút” program megvalósításáról tanösvény kialakításával, míg a Hotel tervezetten szolgáltatásainak
bővítésével, így sport komplexum és nyílt vízi kültéri medence létrehozásával járul hozzá a turisztikai
célok eléréséhez. A hotel tervei között szerepel a szomszédos Benyovszky kúria turisztikai célú
hasznosítása is.
Az elmúlt évtizedben a cégek által finanszírozott, illetve magántőkéből megvalósított beruházások
mellett, a településen jelentős szerepet játszottak az Európai Unió pénzügyi támogatásával
megvalósuló fejlesztések is. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) 2004-2006-os időszakát érintően,
valamint a 2007-2013 közötti fejlesztési ciklusban Tengelic vonatkozásában 7 db pályázat került
támogatásra, összesen 1.787.469.081.- Ft támogatási összeggel, melyek vonatozásában kiemelendő a
6235. számú út rekonstrukciója. A Széchenyi 2020 program keretében a 2014-2020-as programozási
időszakot érintően jelen dokumentum készítésének pillanatáig 16 db projekt került támogatásra
422.042.824.- Ft támogatási összeggel. A település mezőgazdasági jellegéből fakadóan a támogatások
darabszámát illetően döntően az agrár-vidékfejlesztési tématerülethez kapcsolódóan kerültek
kifizetésre, míg összegszerűségét tekintve a szennyvíz és ivóvízhálózatot érintő, valamint az ASP
rendszer internet hálózati fejlesztései hangsúlyosak.
Az Operatív Programok keretében megvalósult projektek főbb adatait az alábbi táblázatok
tartalmazzák:
NFT időszakában kiírt konstrukciók keretében támogatott projektek
Alintézkedés / Pályázó neve / Projekt megnevezése
AVOP 1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása
Dalmandi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Terménytároló építés

Támogatási döntés Megítélt támogatás
dátuma:
(HUF):
2005.06.16
89 969 426

forrás: www.palyazat.gov.hu

EU 2007-2013 időszakában kiírt konstrukciók keretében támogatott projektek
Alintézkedés / Pályázó neve / Projekt megnevezése
TÁMOP 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével
Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány
Munkahelyteremtés fiatalok számára a Bezerédjkastélyterápia Alapítványnál
DDOP 5.1.3/A-11 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Térségi elérhetőség javítása a 6235 j. úton
GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés
mikro-, kis- és középvállalkozások számára
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Támogatási döntés Megítélt támogatás
dátuma:
(HUF):
2013.11.07
19 249 441

2012.07.18

1 482 209 804

2013.07.16

41 060 597
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Alintézkedés / Pályázó neve / Projekt megnevezése
Merkl Krisztina Egyéni Vállalkozó
Merkl Krisztina Egyéni Vállalkozó komplex technológia
beruházása.
DDOP 3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése
TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tengelic községben található Egészségház fejlesztése
KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Napelemes rendszer telepítése Tengelic településen

Támogatási döntés
dátuma:

Megítélt támogatás
(HUF):

2015.04.15

26 534 356

2014.12.31

24 135 458

forrás: www.palyazat.gov.hu
Széchenyi 2020 időszakában kiírt konstrukciók keretében támogatott projektek
Alintézkedés / Pályázó neve / Projekt megnevezése
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Antal László
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Binder Ferenc
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
FITO-TEN Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
VP-4-10.1.1.-15. - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Hollósi András
VP-4-10.1.1.-15. - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Hollósi Jánosné
VP-4-10.1.1.-15. - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Kutasi Pál
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
László Antalné
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
László Mária
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Märcz János
VP-4-10.1.1.-15. - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
Märcz János
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Nagy Sándor
KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel
rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és
-kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
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Támogatási döntés Megítélt támogatás
dátuma:
(HUF):
2017.03.30
508 810
2017.03.30

112 479

2017.04.21

6 120 787

2016.05.01

3 103 651

2016.05.01

10 905 962

2017.06.23

6 100 603

2017.03.30

17 438

2017.03.30

9 671

2017.03.30

128 330

2017.06.23

42 505 497

2017.03.30

82 649

2016.05.24

333 999 972
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Alintézkedés / Pályázó neve / Projekt megnevezése
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tengelic község szennyvízelvezetése
KEHOP-2.1.3-15 - Felhívás az ammónium-ionnal érintett
ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tengelic–Jánosmajor ivóvízminőség-javító program
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Osztermajer Győző Gyula
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatás
Pintér Gábor
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatási döntés Megítélt támogatás
dátuma:
(HUF):

2017.05.29

12 000 000

2017.03.30

428 970

2017.03.30

18 004

2017.04.18

6 000 000

forrás: www.palyazat.gov.hu
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Korunk társadalmi-gazdasági fejlődése, a tercier és kvaterner szektorok meghatározó jelenléte a
gazdaságban szükségszerűen együtt jár az egyre markánsabban tetten érhető városiasodási
folyamattal. Mindez az aprófalvas Dél-Dunántúlon még inkább érezteti hatását, ahol szolgáltatási,
közigazgatási funkciójuknál fogva egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a térségi központok,
különösen a járási és megyeszékhelyek. Ennek okán a kistelepülések intézményi ellátottságuk
tekintetében egyre inkább a mikrótérségi, illetve járási központjaikra vannak utalva, ahová a
közigazgatási és szolgáltatási funkciók összpontosulnak, leginkább a kistelepüléseken egyre
erőteljesebben jelentkező fenntarthatósági, kihasználtsági nehézségek miatt. A kistelepülések
versenyképességét ezen geopolitikai helyzetben szükséges értelmeznünk.
Tengelic közlekedési feltételrendszerének jellemzője, hogy a település mellett halad el az M6-os
autópálya (csatlakozási ponttal), valamint közelségében a 6-os számú főútvonal, továbbá a 63. számú
út Cece és Székesfehérvár irányába, mely egyben biztosítja az összeköttetést a megyeszékhellyel. A
nemrégiben elkészült, a 6235. számú út felújítása jelentősen javította a település csatlakozását az
előbb említett országos útvonalak irányába. Hosszabb távon további pozitív hatással járhat a tervezett
M9-es gyorsforgalmi út megépítése, melynek Dombóvár-Bonyhád közötti szakaszának nyomvonala
Szekszárdtól északra halad el. Ennek a fejlesztésnek a megvalósulása csökkentheti az elérési időket az
Alföld és a Nyugat-Dunántúl vonatkozásában.
A jövő gazdasági helyzetét nagyban befolyásoló várható demográfia helyzet vonatkozásában Tengelic
pozíciója – az ország jelentős számú kistelepüléséhez hasonlóan – nem tekinthető erősnek. A
munkahelyek hiánya, a járás és megyeszékhely közelsége alapvetően indukálja, hogy a fiatalok
esetében az elvándorlási trend várhatóan folytatódik, melyhez a szakképzett munkaerő elköltözése is
társul. A negatív összegű migráció egyfelől csökkenti a térség versenyképességét, másfelől fokozza a
lakosság elöregedésének ütemét.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
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Tengelic ingatlanpiacának meghatározó és aktív szegmense a használt lakóingatlanok adásvétele. A
településen a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 1.002 lakóingatlan volt, ami 2014-re 1.000
darabra csökkent. A lakások több, mint 90 %-a egy lakásos családi ház. A lakások komfortfokozata
jellemzően a központi településrészen magasabb, míg a majorokban és a külterületeken alacsonyabb.
Lakások felszereltsége
besorolás

darab

Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2011 (db)

arány
938

93,6 %

5

0,5%

Közcsatornával ellátott lakások száma, 2011 (db

534

53,3 %

Házi csatornával ellátott lakások száma, 2011 (db)

409

40,8 %

44

4,4 %

Komfort nélküli lakások száma, 2011 (db)

101

10,1 %

Komfortos lakások száma, 2011 (db)

497

49,6 %

Összkomfortos lakások száma, 2011 (db)

351

35,0 %

Házi vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2011 (db)

Félkomfortos lakások száma, 2011 (db)

Szükség és egyéb lakások száma, 2011 (db)

9
0,9 %
forrás: KSH népszámlálás 2011.

Lakóingatlanok esetén Tengelic településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 69.629.forintról 87.502.- forintra nőtt, ami 17.873.- forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2017
júliusában a legmagasabb négyzetméter ár 170.714.- forint, a legalacsonyabb 27.470.- forint, valamint
az átlagár 83.336.- forint.
Négyzetméterre vonatkozó statisztikák
átlag m2

átlag m2 ár

legkisebb m2 ár

legnagyobb m2 ár

221

83 336 Ft

27 470 Ft

170 714 Ft

Ingatlanra vonatkozó statisztikák
átlag ár*

legkisebb ár

legnagyobb ár

53 260 000 Ft

2 500 000 Ft

210 000 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

forrás: www.ingatlannet.hu

A Paksi Atomerőmű új blokkjainak fejlesztésével várható munkástömegek elhelyezésére az
önkormányzat is készül, melynek keretében 50-60 főt szeretnének elszállásolni a településen. Ennek
keretében részben az önkormányzat igyekszik felvásárolni az eladó ingatlanokat, illetve maga is a
meglévő ingatlanjainak felhasználásával, így a volt kisiskola átalakításával biztosítana lehetőséget az
épület 9 szobájában 24 fő elhelyezésére. Jellemzően elmondható, hogy az erőmű 30 km-es sugarú
környezetén belül a megüresedő ingatlanok tekintetében a lakosság kivár, és befektetni szándékozik az
ide érkező munkások elszállásolására. Az önkormányzat kalkulációja alapján kb. 200 fő elszállásolására
lesz mód a településen (25-30 ház), amit a magénszféra old majd meg. Az önkormányzatnak nem célja
a település ilyen irányú túlfejlesztése, mivel már rövid-középtávon a külterületek elnéptelenedése
várható.
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A lakásállomány településrészek szerint
megnevezés

lakások száma

távolság a központtól

595

0

Jánosmajor

44

8

Szőlőhegy

171

8

Júliamajor

53

4

Alsóhídvég

22

9

Alsótengelic

9

4

Felsőtengelic

26

5

Katalinpuszta

20

8

Kishídja

16

3

Középhídvég

19

9

Középtengelic

7

3

Vadászmajor

20

5

Központi belterület
Egyéb belterület

Külterület

összesen:

1002

forrás: KSH népszámlálás 2011.

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Tengelic község önállóan fenntartott hivatallal rendelkezik. A település 2016. évi gazdálkodásának
végrehajtásáról a 8/2017. (V.24.) számú rendeletével döntött. Költségvetésében az önkormányzat
bevételei 492.949.971.- forintban, kiadásai 311.470.441.- forintban realizálódtak, a bevételek és
kiadások egyenlege 126.223.795.- forint. Helyi adókból a településnek 67.338.559.- forint bevétele
származott.
A település 2017. évi gazdálkodásának tervezetét a „3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a módosításáról szóló 9/2017.(VI.29.) önkormányzati
rendelettel egységes szerkezetben” című rendeletében hagyta jóvá. A képviselőtestület a település
2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 445.436.464.- forintban állapította meg. Az
önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, bevételeinek mintegy 11 %-át helyi adókból tervezi.
Tengelic község vagyongazdálkodását a képviselő testület „21/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 10/2014. (VIII.11.) számú
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben” című rendeletében szabályozta. A rendelet hatálya
alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete. A
rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a képviselő-testületet a polgármester
képviseli.
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A település 2016. évi költségvetése szerint az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen
törzsvagyon 157,6 MFt-ot, a korlátozottan forgalomképes vagyoni elemek 524,5 MFt-ot, míg a
forgalomképes üzleti vagyon 34,8 MFt-ot tesz ki.
Tengelic Község Önkormányzatának képviselő testülete 2015-2019 közötti időszakra vonatkozón
fogadta el Gazdasági Programját.
A program előirányzott fejlesztései:
-

utak, járdák közterületek javítása, felújítása,
az iskola épületének tetőfelújítása,
a két iskolaépület közötti terület újraburkolása,
sportcsarnok tetőcseréje,
szőlőhegyi művelődési ház felújítása,
szőlőhegyi orvos rendelő akadálymentesítése,
központi orvosi rendelő teljes körű felújítása,
szolgáltatóház felújítása,
önkormányzati ingatlanok hasznosítása a munkahelyteremtés jegyében,
kommunális feladatok ellátása érdekében a géppark fejlesztése,
új buszváró kialakítása szőlőhegyen,
szőlőhegyi csatornázás kialakítása,
felsőtengelic turisztikai felzárkóztatása,
önkormányzati vagyon gyarapítása vásárlással (csak indokolt esetben).

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges irányelve, hogy a településfejlesztés során elsősorban
azon igények kerüljenek előtérbe, melyek az önkormányzat által ellátandó alapvető
településüzemeltetési- és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak.
Mindezen túl a község településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon
gyarapodjon, ezért a fejlesztések finanszírozását zavartalan működés mellett kívánatos biztosítani,
valamint a beruházások kapcsán törekedni kell arra, hogy azok fenntartása, üzemeltetése az
önkormányzat gazdálkodását hatékonyabbá tegye.
Tengelic község önkormányzata a településfejlesztési koncepció készítésével összefüggésben a
lakosság körében is közzétette szándékát a koncepció megalkotására.
A település jövőjét, fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek, intézkedések és
programok végrehajtását az önkormányzat az alábbi alapelvek mentén kívánja megvalósítani:
- térségi kapcsolatok erősítése;
- fejlesztési elképzelések összehangolása a térségi elképzelésekkel;
- település népességmegtartó erejének növelése;
- munkahelyteremtés;
- településen elérhető szolgáltatások fejlesztése;
- település arculatának és építészeti értékeinek megőrzése;
- településközpont kialakítása pályázati forrás bevonásával.
A település fejlesztési irányai tématerületek szerinti bontásban az alábbiak:
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Településüzemeltetés:
- Belterületi aszfaltozott utak felújítása: az utak folyamatos karbantartása, szükség szerinti
felújítása a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében.
- Földutak és árkok műtárgyainak rendbetétele: a nagy számosságú, az önkormányzat
tulajdonában lévő földút karbantartása. Az árkok folyamatos rendben tartása a vízelvezetés
biztosítására vízeróziónak kitett térségben.
- Járdahálózat felújítása, bővítése: a településen a gyalogos közlekedés biztonságos
megvalósítása érdekében a járdák folyamatos karbantartása, felújítása indokolt.
- A község vízfolyásainak rendben tartása, vízelvezetés továbbfejlesztése a település
belterületén: az időszakos, de intenzív esőzések alkalmával kialakuló havária helyzetek
elkerülése érdekében.
- Parkok karbantartása, felújítása: a település központi részén különös hangsúllyal, figyelemmel
a turisztikai fejlesztési törekvésekre is.
- Temető karbantartása: a jogszabályi előírásokra is figyelemmel, azok teljesítésének érdekében.
- Környezetvédelem, településtisztaság: az illegális szemétlerakások csökkentése, a lakossági
önkéntes szemétszedési akciók évenkénti megszervezése a településkép javítása érdekében.
Az illegális szemétlerakás megakadályozásában a mezőőr és a polgárőrség is szerepet kap,
munkájukat a vadkamerák is segítik.
- Településszerkezeti
adottságokból
adódó
hátrányok
mérséklése:
a
sajátos
településszerkezetből fakadó hátrányok mérséklése a szociális háló kiterjesztésével, a házi
segítségnyújtás bővítésével.
Közszolgáltatások:
- Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság
igényeihez igazítása: az intézményi struktúra felülvizsgálata, a szolgáltató jellegű közigazgatás
megteremtése, és az elektronikus ügyintézés bevezetésének előkészítése.
- Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátások igényekhez igazodó biztosítása: a településen
a házi- és fogorvosi ellátás vállalkozói formában biztosított, a védőnői ellátás az önkormányzat
finanszírozásában valósul meg. A szociális rendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja és
fenntartja, melyet az igények szerint rendeleti úton felülvizsgál. Tervezett a 3 év alatti
gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása.
- Nevelési-oktatási feladatok, a közművelődés, szabadidő hasznos eltöltésé, illetve ezen
vállalkozói törekvések támogatása: közösségi programok szervezése, a hagyományápolás és
kulturális programok eszközeivel. A sportélet helyszíneinek folyamatos karbantartása, a
településen működő egyesületek támogatása.
- Civil kapcsolatok, nemzetiségek támogatása, nemzetközi kapcsolatok építése: a civil
szervezetek anyagi és formai, tartalmi támogatása az önkormányzat részéről, a nemzetközi
együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása.
Gazdaságfejlesztés:
- Iparterület létrehozása, kialakítása: a településen jelenleg nincs kijelölt iparterület. Annak
érdekében, hogy esély legyen ipari, termelő, feldolgozó vállalkozások megtelepedésének,
elengedhetetlen az iparterületi kijelölés, bizonyos ingatlanok ilyen irányú átsorolásának
megvalósítása.
- Turisztikai kínálat bővítése, a település promotálása: Felsőtengelic turisztikai felzárkóztatása az
idegenforgalmi adó visszaforgatásával, tanösvény kialakításával, 25-30 gyermek számára
alkalmas fogadó bázis (vízvételi lehetőség, vizesblokk, sátorozó hely) kialakításával.
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Lakosság életminőségének javítása: a munkahelyteremtés támogatása, iparterületfejlesztéssel,
a vállalkozások pályázati törekvéseinek támogatásával, az önkormányzatok ingatlanainak ilyen
irányú hasznosításával, a közfoglalkoztatás adta lehetőségek széles körű kiaknázásával.
- Gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok fejlesztése: közös fejlesztések és
közszolgáltatások megvalósítása a térség településeivel és vállalkozásaival, a pályázati források
hatékony felhasználásával.
- Helyi kereskedelem és az idegenforgalom adottságainak kiaknázása: a helyi értékekre
alapozottan a meglévő „Zöldút” propagálása, fejlesztése, a vállalkozások ilyen irányú
támogatása.
A tervezett fejlesztések kapcsán kiemelendő, hogy az elképzelések – legyen szó akár az
útfejlesztésekről vagy azokat érintő rehabilitációs beavatkozásokról, továbbá a közszolgáltatásokhoz és
a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó elképzelésekről - forrást igényelnek, így azok megvalósítása a
település saját forrásai mellett külső európai uniós pályázati vagy központi forrás biztosítása, továbbá
az atomerőmű támogatása esetén lehetséges. A tervezett fejlesztések megvalósulását az
önkormányzat célzott szakmai- és politikai lobby tevékenység folytatása mellett, önerő biztosításával
segítheti a leghatékonyabban.
-

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Sok magyarországi települési önkormányzathoz hasonlóan Tengelic Község Önkormányzatának sem áll
rendelkezésére olyan eszköz, mely a gazdaság fejlesztését hatékonyan támogatná. A település
adópolitikája tekintetében alkalmazza azon adóztatási formákat, melyeket a jogszabály számára
biztosít. Ennek megfelelően a helyi adókról szóló 17/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján a
településen a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó
került bevezetésre. 2016. évben az önkormányzatnak a helyi adókból 67 MFt-ot meghaladó bevétele
származott, melyet a település a munkahelyteremtés érdekében igyekszik visszaforgatni, igényeik
ismeretében a vállalkozások támogatására, közvetett eszközökkel, elsősorban a kedvező gazdasági
környezet megteremtésével.
A vállalkozásokra vonatkozó iparűzési adó mértéke a korrigált nettó árbevétel 2 %-ban, ideiglenesen
végzett tevékenység esetén 4.000.- Ft naptári naponkénti mértékben került meghatározásra. A
lakosok ingatlanonként kommunális adót fizetnek építmény és lakásbérleti jog esetén 12.000.- Ft/év,
telek esetén 1.000.-Ft nagyságrendben. Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák
száma, mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft. Mentes az adó alól a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 31.§-ában szabályozott adómentességeken felül a 70. életévét betöltött
magánszemély.
Az adópolitikán túl az önkormányzat gazdaságfejlesztési lehetőségeit segíti, hogy tagja a mindösszesen
41 települést átfogó, a Paksi Atomerőmű 30 km sugarú környezetében kialakított Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulásnak (TEIT). A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) az
általa alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon keresztül a munkahelyteremtés, a
térségfejlesztés, valamint az életminőség emelése érdekében jelentős összegekkel támogatja a
térségben lévő településeket.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település lakosságának munkanélküliségi rátája a legutóbbi években kedvezőbb, mint a települést
magában foglaló nagyobb területi egységekre vonatkozó mutató. A lakosság egy jelentős része - közel
50%-a - a környező városi rangú településekre ingázik, másfelől viszont figyelembe kell venni, hogy a
településen jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas). A településen élő munkanélküliek
döntő többsége tartós munkanélküli.
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A település hivatala, illetve intézményei 2016-ban 17 főt foglalkoztattak, akik mellett további 14 fő
közfoglalkoztatott is szerepet kapott a feladatok ellátásában. Tengelic esetében a közszolgáltatások
működési struktúrája nem eredményez kapacitáshiányt, így e területeken a foglalkoztatottak
létszámának bővülése nem várható. Ugyanakkor a település speciális elhelyezkedéséből és
kiterjedéséből fakadóan a közmunkásokból hiány van, mivel a 6000 ha-t meghaladó terület
karbantartása folyamatos és összetett feladatot jelent. A realitás azonban az, hogy a településen
további, a közfoglalkoztatásba bevonható, fizikai és mentális képességeinek birtokában lévő munkaerő
már nem áll rendelkezésre, így a feladatokat részben vállalkozói megbízások keretében látják el.
Az önkormányzat elsősorban közvetett eszközökkel, ugyanakkor hangsúlyosan, igényeikre ügyelve
támogatja a helyi vállalkozásokat céljaik elérésében, melynek hátterében a foglalkoztatás bővítése áll.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyonnak minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak értelmében, a
vagyon hasznosítása elsősorban a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése érdekében kell, hogy
történjen.
A település rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában összesen 283 db ingatlan van, melyből
171 db a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik (belterületi köves és külterületi földutak, árkok,
vízfolyások, közterületek), 40 db vagyoni elem korlátozottan forgalomképes (hivatal épülete,
sportpálya, általános iskola, kultúrház stb.), míg további 69 db a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriába sorolt (szántó, erdő, gyep, beépítetlen területek).
Az atomerőmű bővítésével párhuzamosan az önkormányzat célja a helyi, védelemre érdemes
ingatlanállomány oltalmazása, akár megvásárlása, különösen a frekventált településrészeken. Az
önkormányzat vagyongyarapítása más tekintetben, vásárlás útján nem tervezett. Helyi védett
ingatlanok megóvása érdekében az önkormányzat pályázattal, ezen keresztül forrásokkal támogatja a
védelemre érdemes épülethomlokzatok felújítását.
1.10.6. Intézményfenntartás
A járási rendszer újbóli, 2013. január 1-jével történő bevezetése kapcsán az önkormányzatok feladatellátási és finanszírozási rendszere is jelentősen átalakult. Az államigazgatási feladatok jelentős
többsége a járási kormányhivatalokhoz került, így az önkormányzatoknál maradó feladatokat
leginkább a helyi igazgatási- és településüzemeltetési célok alkotják.
Tengelic önkormányzat fontosabb intézményei:
- Mézeskalács Óvoda
- Petőfi Sándor Faluház
- Művelődési Ház
- Könyvtár
- Emlékszoba
- Sportcsarnok
- Központi orvosi rendelő
- Szőlőhegyi orvosi rendelő
- Szőlőhegyi Művelődési Ház
1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátása alapvetően elektromos árammal történik, de a vezetékes gáz kiépített, így
fűtés, főzés tekintetében a település ingatlanjai esetében elsősorban a központi területen a
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csatlakozás megoldott. Az említett energiahordozók mellett különösen a külterületeken jelen vannak a
hagyományos energiaforrások (pl.: fa) is.
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek mindegyike energetikai jellemzők szempontjából kedvező
képet mutat, jellemzően felújított vagy felújítás előtt áll, többségük energetikai korszerűsítése (pl.:
szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer fejlesztése, napelemes rendszerek telepítése stb.)
megoldott.
A Paksi Atomerőmű környezetében fekvő települések, így Tengelic is az erőmű alapítványán keresztül
jelentős forrásokat kap a településüzemeltetési, fenntartási feladataira, így ennek keretében került sor
a közvilágítás korszerűsítésére is.
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az
önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a következők:
-

köztemetők kialakítása és fenntartása: Önkormányzat
a közvilágításról való gondoskodás: EON
kéményseprő -ipari szolgáltatás biztosítása: Caminus Tüzeléstechnikai Kft.
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: Önkormányzat
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: Önkormányzat
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása; rovarés rágcsálóirtás): Önkormányzat, Alisca Terra
hulladékgazdálkodás: Alisca terra
víziközmű-szolgáltatás: Mezőföldvíz Kft

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
A település a Mezőföld középtájegység déli részén fekszik. Délkeleten ellapuló vége a Duna-völgyével
kezdődő Alföldbe süllyed, míg nyugaton a Sió és a Sárvíz (egykoron Ős-Sárvíz) völgyének partján
meredeken emelkednek a Tolnai Hegyhát dombjai.
A területén homokos és lösszel borított területek váltakozása jellemző. Éghajlata kontinentális, nyáron
jellemző a szárazság, a veszteséges vízháztartás. Változatos élőhelytípusokat találhatunk egymás
mellett, például a száraz füves puszták, homokpuszták, futóhomokos területek, illetve a nedvesebb
klímájú láp- és mocsárrétek, láperdők.
A táj felszínét a földtörténeti korok vetődései, a szél és a víz eróziós tevékenysége egyaránt alakította.
A legmélyebb és a legmagasabb pontja között csaknem száz méter a szintkülönbség. A közigazgatási
határ legmélyebb pontja a Sió és a Sárvíz közén 90,5 m, míg a legmagasabb pontja a Csárda-hegyen
található, 187,3 m. A domborzati viszonyokra jellemző, hogy az észak-nyugati dél-keleti irányú
homodombok a völgyfenékből legfeljebb 3-5 méterre emelkednek ki, egykori élüket a szél elkoptatta.
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
A település tájkarakterét egyfelöl a vízfolyások menti (Sió-csatorna, Sárvíz, Éri-patak) vizenyős,
mélyfekvésű területek, legelők, füves puszták határozzák meg, másfelöl a túlnyomó részt szántóföldi
művelés alatt alá nagytáblás területek. Karakteres eleme még a külterületnek a Felső Tengelic puszta
környéki erdős területek.
A Mezőföld egykori képe nagymértékben eltér a maitól. A tájban uralkodott a rét és a legelő, az erdők
aránya elenyésző volt. Az 1950-es években a területet tájidegen fafajokkal beerdősítették. Ennek
következtében az eredeti növénytakaró, az árvalányhaj nyomtalanul eltűnt.
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Az elmúlt századokban az ember által használt területek fokozatosan növekedtek. Tengelic esetében a
folyamszabályozásnak is jelentős szerepe van ebben, hiszen a megművelhető területek nagysága
jelentősen növekedett.
A földbirtokos uradalmai, központjai képezték egykor a lakott részek jelentős hányadát. Ezen területek
lakószáma jelentősen visszaesett napjainkra, ezáltal a területek épületállományának nagy része is
eltűnt. Ezzel párhuzamosan a központi belterület és a Szőlőhegyi rész lakott területe növekedett.
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
A település közigazgatási területén a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet alapján Dél-Mezőföld Tájvédelmi
Körzet található, mint országos jelentőségű védett természeti terület.
A 24/2007. önkormányzati rendelet állapítja meg a helyi jelentőségű védett természeti területeket,
melyek Tengelic közigazgatási területén az alábbiak:
 Benyovszky-park (Arborétum)
 Bogárzó-tó
 Csapó-park
A védettség indoka és célja a területen található őshonos fák, egyéb védett növények és madarak
természetes élőhelyének hosszú-távú védelme.
A Benyovszky-park Tolna megye első védett természeti területe. A kastély körül angolparkot
alakítottak ki, amely az elmúlt évtizedekben kezelés hiányában sokat veszített értékéből. A legutolsó
felmérés során 50 fafajt mutattak ki, melyek közül hazánkban egyedül itt található kalábriai
feketefenyő és a patak felduzzasztásával kialakított horgásztó szigetein álló virginiai mocsárciprusok a
legjelentősebbek. Az arborétum idegenhonos öreg fái jelentős természetvédelmi, erdészeti és tájképi
értéket képviselnek. Az őshonos fafajú idős erdőkkel együtt biztosítják a parkban élő madár-, a jelölő
rovar- és denevér fajok élőhelyét. A kezelési egység javaslatai mely az őshonos állományok arányának
növelését célozza, hosszútávon elősegíti a jelölő állatfajok védelmét.
Tengelic Község Önkormányzata képviselő testülete 19/2012. (XI. 14.) számú rendeletével helyi
jelentőségű természeti értékként védetté nyilvánítja a tengelici 02 hrsz-ú országos közút és a tengelici
04 hrsz-ú saját használatú út kereszteződésében álló 2 db kocsányos tölgyfát.
A védelem indoka és célja a több mint száz éves tölgyfák megóvása, bemutatása, oktatási,
ismeretterjesztési célú hasznosítása.
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az Országos Területrendezési Terv, valamint a Megyei Területrendezési Terv Tengelicet érintően jelöl
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet. A Nádor-csatorna (Sárvíz) menti részeket,
illetve a Pusztahencse-Tengelic közti erdős területek tartoznak ebbe az övezetbe.
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
A község területén a Tengelici rétek SCI HUDD20070 területkódú Natura2000 hálózatba tartozó
ingatlanok tekintetében - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén található kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület által érintett.
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1.12.3.3. ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Terv alapján a települést érinti az ökológiai hálózat övezete:
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
A Megyei Területrendezési Terv szerint a települést érinti az ökológiai folyosó területe.
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A település külterülete napjainkban is jellemzően mezőgazdasági területekből áll. A nagytáblás
mezőgazdasági területeken, a laza homokos talajból fakadóan a szélerózió hatása jelentős.
A külterületi épületek, illetve Júlia-major és János-major épületállományának is jelentős hányadát
tekintve kihasználatlan, elhanyagolt állapotú, az udvarok pedig gazosódnak.
Ugyanez mondható el bizonyos kastélyok telkeire és közvetlen, illetve tágabb környezetére pl.
Jeszenszky-kastély , Katalin pusztai kastélya.
A Sió-Sárvíz menti fakadóvizes, belvízjárta területek magas vízállás vagy esős időszakok következtében
intenzív mezőgazdasági művelésre alkalmatlanok, de extenzív gazdálkodásra (pl. legeltető állattartás)
megfelelőek.
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A külterület zöldfelületi rendszerének meghatározó eleme a vízfolyások menti zöldsávok, a
mélyfekvésű területek füves, ligetes területe, valamint a Felső Tengelic puszta környéki és a TengelicSzőlőhegy környéki erdős területek.
Szerkezeti szempontból meghatározó elemek még az út menti fasorok, erdősávok, mezővédő
erdősávok.
A belterület zöldfelületi rendszerét elsősorban a magánkertek, az intézmények kertjei, a közkertek,
közparkok, illetve az utak menti zöldsávok jelentik. Tengelicen közkert, közpark nincs.
Tengelic belterületeire (Tengelic, Szőlőhegy, Júliamajor, Jánosmajor) jellemző, hogy a lakótelkei
nagyméretűek, viszonylag alacsony beépítési intenzitással. A beépítetlen területrészeket udvarként,
veteményeskertként, gyümölcsösként és gyakran szántóföldként hasznosítják. Helyenként beerdősült
hátsókertekkel is találkozhatunk. Így a magántelkek zöldfelületi részeire elmondható, hogy csak
részben jellent állandó fedettséget.
Az intézmények esetében elmondható, hogy a zöldfelületük nagysága és minősége megfelelő. A
központi belterület egyetlen játszótere is oktatási intézmény udvarához kapcsolódóan került
kialakításra.
A belterületi utak menti zöldsávot vizsgálva megállapítható, hogy a 12 méternél szélesebb utak
esetében jellemzően legalább egyoldali fasor telepítésre került. A kép vegyes, ugyanis örökzöld vagy
lombhullató, kistermetű vagy nagy lombkoronájú, dísz vagy gyümölcsfák egymást váltva
megtalálhatók.
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
A település zöldfelületi ellátottsága a külterületi adottságoknak, a lakóterületek kertjeinek, valamint
Tengelicen a széles belterületi lakóutcáknak köszönhetően jónak mondható.
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1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Az út menti fasorok, erdősávok hiánya miatt a hóakadályok kialakulása jelent problémát téli
időszakban.
A mezővédő fasorok, erdősávok hiánya pedig a szél eróziós tevékenységét erősítik, valamint a
mezőgazdasági művelés ideje alatt a szállópornak is szabad utat adnak.
A belterület és a külterületen szétszórtan elhelyezkedő 11 településrész önkormányzati tulajdonú
zöldfelületek gondozása, karbantartása (út menti árok, temetők) távolságukból és méretükből
fakadóan is jelentős többlet munkát és többlet terhet jelentenek az önkormányzat számára.
A lakóutcák menti fák gyalogos sávba benyúló lombkoronájúkkal, illetve lehulló gyümölcsükkel
jelentenek problémát az itt közlekedőknek.
A túlnövekedett fák beárnyékolnak, gyökérzetükkel rongálnak (járdát, épületet).
Az utcafásítások helyenként hiányosak.
Az üresen álló kastélyok, majorok zöldfelületeinek értékes növényállománya a gondoskodás hiánya
miatt, illetve az invazív fajok gyors térhódítása következtében veszélybe kerülnek.
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A település helyi sajátossága, hogy a központi belterülethez 11 beépített településrész csatlakozik,
melyek közül 3 szintén belterületi fekvésű.
Tengelic központi belterületére jellemző, hogy síkvidéki település, egyenes vezetésű, széles utcákkal,
nagy telkekkel.
Területfelhasználására túlnyomórészt a falusias lakóterület a jellemző. Kisebb részben kertvárosias
jelleget mutató területek, településközpont vegyes területek alkotják. Az épületállományát túlnyomó
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részt földszintes lakóházak adják, melyek közül az intézmények és a templomok, valamint a
mezőgazdasági üzemi épületek emelkednek ki eltérő magasságukkal.
Júliamajor pár utcás településrész, amely képileg a központi belterülethez hasonítható.
Tengelic-Szőlőhegy dimbes-dombos területen fekszik, ennek megfelelően utcái keskenyek, változatos
vonalvezetésűek. Telkeinek mérete szintén változatos. Falusias jelleget mutató épületállományára
szinte kivétel nélkül a földszintes kialakítás a jellemző.
János-major településképét a településen átmenő széles, egyenes főút adja, mint egyetlen utcája,
melyhez hosszú, keskeny telkek csatlakoznak. A síkvidéki részen fekvő település utcaképét a
földszintes, fésűs beépítésű lakóházak jellemzik.
A külterületi rész karakteres elemei a kastélyok és kiszolgáló létesítményei, valamint a hozzá tartozó
kastély-kertek, továbbá a mezőgazdasági üzemi telephelyek csarnokai, terménytárolói.
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
Tolna megye gazdasági életében mindig meghatározó a mezőgazdaság. A térség mezőgazdasági
jellegét igazolja, hogy az agrárium hozzájárulása a megyei bruttó hozzáadott értékhez az országra
jellemző arány több mint kétszerese. Ez főként a kiváló termőhelyi adottságoknak köszönhető, a tolnai
szántóterületek átlagos aranykorona értéke (26 AK) a második legmagasabb az országban. A művelési
ágak szerkezete az országostól eltérő. Legszembetűnőbb különbség a mezőgazdasági és a
termőterület igen magas, 70, illetve 91%-os aránya. Az összes földterület kétharmadát a termelés
szempontjából legfontosabb művelési ág a szántó foglalja el, további egyötödét erdő borítja. Tengelic
község művelési ágak szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szántóterületek aránya a
megyei átlag feletti.
Tengelic

művelési ág
Erdő
fásított erdő
legelő
rét
gyümölcsös
halastó
kert
kivett
nádas
szántó
szőlő

terület (ha)
1058,5
0
327,7
31,4
13
0
0
850,6
0
4736,8
75
7093

terület %-ban
14,92316368
0
4,620047935
0,442689976
0,183279289
0
0
11,99210489
0
66,78133371
1,057380516
100

művelési ág
Erdő
fásított erdő
legelő
rét
gyümölcsös
halastó
kert
kivett
nádas
szántó
szőlő

terület (ha)
69928,543
178,3316
20157,5805
7640,7368
2093,5652
2233,5071
1015,9704
44364,6284
1356,4771
214957,6854
6436,4166
370363,4421

terület %-ban
18,88105981
0,048150433
5,442648547
2,063037528
0,565273178
0,603058198
0,274317139
11,97867375
0,366255668
58,03966077
1,737864991
100

Összesen:
Tolna megye

Összesen:

(Forrás: takarnet.hu)
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A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 1045,58 ha erdővel borított és
34,7 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő un. egyéb részletként megjelölt területet
(erdészeti létesítményhez tartozó területek) tart nyilván.
Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: gazdasági 723,11 ha, védelmi
316,25 ha, közjóléti 6,22 ha.
A település közigazgatási területén, kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterületek nagysága:
419,66 ha.

(Forrás: Tolna megye területrendezési terv, 1/2005. (II. 21.) önk rendelet 3.2 melléklete)
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ERDŐK ELSŐDLEGES RENDELETETÉS SZERINTI MEGOSZLÁSA
(Forrás: illetékes erdészeti osztály adatszolgáltatása)
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TENGELIC KÖZSÉG KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLETE
(Forrás: illetékes erdészeti osztály adatszolgáltatása)

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Tengelic beépítésre szánt területei:
A beépítésre szánt területbe azok az építési övezetek tartoznak, amelyek építési telkeire megengedett
beépítettség legalább 10 %.
LAKÓTERÜLETEK:
A település belterületeinek túlnyomó része ebbe a területfelhasználásba tartozik. Jellemzően
földszintes családiházak és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek adják az épületállományt.
Falusias lakóterület: a hagyományos falusi képet mutató területek tartoznak ide.
Kertvárosias lakóterület: tetőtér vagy egyszintes, modern családiházas részek tartoznak ide.
VEGYES TERÜLETEK:
Településközpont vegyes: a központi belterület igazgatási, vallási, oktatási, egészségügyi és
kereskedelmi létesítményeit magába foglaló vegyes terület.
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GAZDASÁGI TERÜLET:
A település belterületi részein, illetve a külterületi részein egyaránt találunk mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi, vay egyéb szolgáltató funkciójú, gazdasági területeket.
Ezek a rendeltetésük, illetve környezetre gyakorolt hatásuk alapján kerülnek az alábbi besorolások
egyikébe:
kereskedelmi, szolgáltató –, általános gazdasági,- ipari.
KÜLÖNLEGES TERÜLET
A mezőgazdaság üzemi területek, közmű-elhelyezési terület, illetve az intézményi területek tartoznak
ide.
Mezőgazdaság üzemi területek a mezőgazdasági létesítményeket (terménytárolók, géptárolók, silók,
állattartó épületek, stb.) magába foglaló területeket jelenti.
Közmű-elhelyezés céljára szolgáló területbe tartoznak a vízmű kutak, szennyvíz-tisztító telep, és egyéb
közmű létesítmény területei.
Az intézményi területek kategóriába tartoznak a kastélyok területei, valamint a szálláshelyadó épület
területe.
Tengelic beépítésre nem szánt területei:
A beépítésre nem szánt területen belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 %.
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK:
Az övezetbe közlekedési és közmű-elhelyezés céljára szolgáló területek tartoznak, így a főutak,
országos mellékutak, külterületi mezőgazdasági utak, belterületi kiszolgáló utak, parkolók területei.
ZÖLDTERÜLETEK:
Az övezetbe az állandóan növényzettel fedett közterületek, a közkertek, közparkok sorolhatók.
ERDŐ TERÜLETEK:
Az illetékes erdészeti hatóság adatszolgáltatása alapján Tengelic község területén lévő erdők
elsődleges rendeltetése szerinti besorolása az alábbi:
- védelmi,
- gazdasági,
- közjóléti.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK:
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények
helyezhetők el.
Kertes és általános mezőgazdasági terület lehet.
A külterület, mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletei az általános mezőgazdasági területbe
tartoznak. Kertes mezőgazdasági területbe sorolt rész a településen nincs.
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK:
A Sió-csatorna, Nádor-csatorna, az ezekhez tartozó töltések, az Éri-patak és egyéb vízfolyás, árok, tó
területe tartozik ide.
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT:
A területbe tartoznak a község temetői, sportpályája.
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
a) Igazgatás
Polgármesteri Hivatal , Rákóczi F. u. 11.
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b) Egészségügy
Egészségház ( Rákóczi utca 8.) :
Háziorvosi ellátás: központi belterületen naponta, Tengelic-Szőlőhegyen hetente 1 nap. Gyermek és
felnőtt beteg ellátással. Csecsemő szaktanácsadás és iskolaorvosi rendelés, fogászat, védőnői
tanácsadás
Júlia-major, János-major területén orvosi rendelés nincs.
Gyógyszertár központi belterületen 1 db működik. (Rákóczi utca 20.)
c) Oktatás-nevelés
Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája:
Általános Iskola a központi belterületen működik. Alsó és felső tagozattal.
A tanulók létszáma 130-140 fő között mozog.
Az épületegyüttes energetikai célú felújítás 2010-ben megtörtént.
Az iskolai belső udvar szabványos játékokkal felszerelt.
Középszintű oktatásra a környékbeli városokban nyílik lehetőség: Tolna, Paks, Szekszárd
Tengelici Mézeskalács Óvoda
- csoportok száma, 3 csoport
- kapacitás száma 69 fő
- általában a gyerekek száma 45-46 fő
- felszereltség Minden meg van. Elmúlt évek során teljes felújításra került az épület.
- bölcsőde Jelenleg nincs, csak tervek készültek az épület építéséről.
d) Kultúra, sport
Petőfi Sándor Faluház, Petőfi S. u. 9.
- ingyenes számítógép- és internethasználat,
- itt kerül megrendezésre a Tengelici Népfőiskola előadásai és szakkörei
Művelődési Ház, Tengelic-Szőlőhegy Ady E. u. 1.
Könyvtár, Petőfi S. u. 2.
Emlékszoba, Tengelic község helytörténeti kiállítása, Polgármesteri hivatal épületébe (Rákóczi u. 11.)
Spotcsarnok, (291/3. hrsz)
Sportpálya (Tengelic, 0123/9. hrsz)
Sportpálya (Tengelic-Szőlőhegy, Sport utca)
e) Egyházak
katolikus templom – Petőfi S. u. 5.
református templom - Petőfi S. u. 6.
evangélikus templom – Rákóczi u. 22.
Élő Szó – Kossuth u. 44.
f) Temetkezés
A közigazgatási területen összesen 5 db temető működik. Temetkezés mindegyikben folyik.
Tengelic, Aradi utca végén: elsősorban itt történik a temetkezés. Rendelkezik víz, villany közművekkel,
ravatalozója van. A parkolási lehetőség telken belül megoldott.
Tengelic-Szőlőhegy, Dózsa Gy. és Széchenyi I. utcák között: működő temető. Víz, villany, ravatalozó,
parkolási lehetőség megoldott, kerítés van.
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Vadász-majortól délre, 01352. hrsz-ú földrészleten, működő temető. Parkolási lehetőség nem
kiépített, de egy füves területen van lehetőség a parkolásra. Ravatalozó megoldott. Víz, villany, kerítés
nincs.
Kishidjától nyugatra, a 0259. hrsz-ú földrészleten, működő temető. Víz, villany, ravatalozó nincs.
Parkolási lehetőség nem megoldott. A terület nincs körbe kerítve.
János-majortól keletre, 0280. hrsz-ú földrészleten, működő temető. Víz, villany nincs. Ravatalozóként
funkcionál egy kétoldalon zárt, két oldalon nyitott, tetővel ellátott építmény. parkolási lehetőség nem
megoldott. A terület nincs körbe kerítve.
g) Szociális ellátás
A szociális ellátás megvalósulhat pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül.
Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendkívüli települési támogatás
- települési közgyógytámogatás
- települési lakhatási támogatás
- tűzifa juttatás
- köztemetés
- gyermekétkeztetés
- szünidei gyermekétkeztetés
Fentieken túl az önkormányzat kötelező feladatként biztosítja:
-

az étkeztetést (2012. óta az igénybe vevők száma 65 és 75 fő között mozog)
a családsegítést és
a házi segítségnyújtást (az ellátottak száma közel állandó, jelenleg 9 fő)

Önként vállalt feladatként biztosítja:
-

a tanyagondnoki szolgáltatást.

h) Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás
A központi belterületen az alapszintű szolgáltatások, vendéglátó egységek és kereskedelmi egységek
megtalálhatók. Az alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok többségében Pakson, Tolnán,
illetve Szekszárdon veszik igénybe.
A településen
 kiskereskedelmi üzletek száma 19 db.
 vendéglátó helyek száma 9 db
 éttermek, büfék száma 3 db. (Forrás KSH, T-STAR 2011)
Tengelic-Szőlőhegy, Jánosmajor és Júliamajor alapszintű szolgáltatása erőteljesen hiányos.
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
A településen barnamezős területeket nem találunk, azonban alulhasznosított vagy használaton kívül
lévő egykori mezőgazdasági telephelyeket igen.
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
A településen kimondottan szlömösödött területről nem beszélhetünk.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
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Tengelic telekszerkezet viszonylag egységes képet mutat, melynek egyik oka, hogy domborzati
adottság nem befolyásolta az utcák nyomvonalát, a telkek méretét, formáját. A másik oka pedig a
tudatos parcellázása és a település kialakulásának kora szakaszában történő szabályozás az építés
terén. Így jellemzően széles, egyenes vonalvezetésű utcákat találunk. A telekméretre jellemző, hogy
kevés a beépítés szempontjából kedvezőtlen paraméterekkel rendelkező telek.
A központi részen igen elérő nagyságú és formájú telkeket találunk, míg a Petőfi és Rákóczi utcák
mentén szalagtelkes beépítés a jellemző, helyenként akár 250 méternél is hosszabb telkekkel.
Az Újvárosi rész, az Ötház nevű rész, illetve a a Bezerédj, Munkácsy utcák mentén lévő telkek méretei
jellemzően a 50-70 méter mély, 18-22 méter széles.
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
A település nagy részét családi házas lakóingatlanok alkotják, amelyek magántulajdonban vannak. Az
intézmények, a belterületi és külterületi kiszolgáló utak, árkok zöme az önkormányzat tulajdonát
képezik. Az országos mellékutak és főutak belterületi szakasza, illetve külterületi szakaszai állami
tulajdonban vannak. A kastélyok között van állami, magán- és gazdálkodó szervezet tulajdonában álló.
1.14.3. önkormányzati tulajdon kataszter
A megalapozó vizsgálat térképi melléklete tartalmazza a jelenleg önkormányzat tulajdonban lévő
belterületi ingatlanokat. Kiemelendő, hogy önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, beépítetlen
ingatlanok száma jelentősnek mondható: 48 db.
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1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
A település épületállományának nagy részét a lakóingatlanok teszik ki, amelyek családi házak. Az
épületállomány ezenfelül intézmények épületeiből és vállalkozások épületeiből áll, valamint az előbbi
funkciókat kiszolgáló épületekből, építményekből.
A népszámlálási adatok alapján Tengelicen 2011-ben 867 lakott lakás és 135 nem lakott lakás volt. A
száz lakott lakásra jutó lakó ennek alapján 264, ami a megyei átlag körüli értéket jelent.

Építés éve

Tengelic, db

1946 előtt
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2005
2006-2011

445
267
115
71
59
28
12
5
1002

Tengelic, %

Tolna megyei községek, nagyközségek, Tolna
megyei
db
nagyközségek, %
44,4
16792
39,7
26,6
7307
17,3
11,5
5148
12,2
7,1
5493
12,9
5,9
4698
11,1
2,8
1692
4
1,2
720
1,7
0,5
453
1,1
100
42303
100
Lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011 (Forrás KSH)

községek,

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
A településen az oldalhatáron álló beépítési mód a legjellemzőbb mind a központi belterületen, mind
pedig Szőlőhegyen, Jánosmajoron, Júliamajoron.
Ettől eltérő beépítési módot jelentősnek tekinthető számban szinte kizárólag a központi belterületen
figyelhetünk meg. A központi részen szabadon álló, illetve hézagosan zártsorú beépítéssel is
találkozunk. Illetve a központhoz kapcsolódó főbb utcák mentén lehet még helyenként az utcafronton
befordított, és ezáltal zártabb utcaképet eredményező hézagosan zártsorú beépítéssel találkozni.
A beépítés mértékére elmondható, hogy a lakótelkek esetében jelentősen 30 % alatt mozog. A hosszú,
keskeny telkek esetében a beépítési érték 10 % körül mozog.
Az intézmények, kereskedelmi egységek, szolgáltatók telkeire is elmondható, hogy 30 % alatti
beépítési értékkel rendelkeznek.
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
A településen lévő lakóépületek jellemzően földszintes kialakításúak. Az elmúlt évtizedekben,
elsősorban a Bezerédj és Munkácsy utcákban tetőtérbeépítéses családi lakóházakat is építettek.
Tengelic központi belterületén az intézmények, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épületek
esetében találkozhatunk emeletes kialakítással.
Épületmagasság terén az intézmények, a templomok és külterületen lévő mezőzgazdasági tárolók,
üzemi épületek, silók térnek el jelentősen.
A lakóépületek tetőidomát vizsgálva elmondható, hogy általában az egyszerű forma jellemző.
Leggyakoribb az utcára merőleges nyeregtetős, csonka kontyolt nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős
vagy sátortetős épület. Elvétve találkozunk manzárd tetővel is.
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1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Tengelic történelmi része
Tengelic központjában lévő területen belül lakóépületek mellett vallási, igazgatási, oktatási,
kereskedelmi, egészségügyi és szolgáltató rendeltetésű épületeket is találunk.
A területen hagyományos utcaképeket nem találunk. A XX. század elejétől napjainkig megtalálható
építési stílusok miatt egységes karakterről nem beszülhetünk.
A térarány, illetve az utcakép is utca szakaszonként igen eltérő. Helyenként az előkert nélküli épületek,
hézagosan zárt beépítése teszi a térarányt zárt jellegűvé, míg máshol az épületek hátrább helyezésével
nyitottabbá válik.
Tengelic kertvárosi része
Tengelic központi belterületi részén találunk modern, családiházas övezetet is.
A tetőteres vagy egyszintes lakóépületek előkerttel kerültek elhelyezésre, oldalhatáron vagy attól
csurgó távolságra. Az utcák egyenes vonalvezetésűek és szélesek. A járdák és vízelvezető árkok
hiányoznak, így jellemzően széles zöldsáv kíséri a burkolt utat. Nyitott térarány jellemzi.
Falusias településrészek
Tengelic központi belterülete, Júlia major, Szőlőhegy és János major tartozik ebbe a kategóriába, illetve
külterületen számos kisebb terület, így például Kishídja, Vadász major.
Ezt a karaktert jellemzően a földszintes családi házak jellemzik, melyek nagyrészt egységesen
kialakított utcákat alkotnak.
Jellemző beépítési módok lakóépületek és azokhoz kapcsolódó gazdasági épületek esetében:
1. oldalhatáron álló, vagy attól csurgótávolságra elhelyezett, utcára merőleges nyeregtetős;
2. előkertes vagy előkert nélküli, hézagosan befordított, utcával párhuzamos tető-gerinccel
kialakított
Tengelic-Szőlőhegyen a szűk keresztmetszetű utcák mentén, előkert nélkül kerültek elhelyezésre az
épületek, ezáltal zárt térarány jellemzi, míg a többi terület utcáinak térarányára a nyitottság jellemző.
Kastélyok, kúriák területei
Tengelic történelmi múltjából fakadóan számos kastéllyal, kúriával rendelkezik. Ezek részben őrzik még
az egykori telekszerkezetet, a kastélyokhoz tartozó kerteket, parkokat, valamint a hozzájuk tartozó
kiszolgáló épületeket.
Majorok, üzemek területe
A külterület meghatározó elemei a mezőgazdasági üzemek, telephelyek területei. Épületállománya
funkciójából adódóan alapterületileg és/vagy magassági szempontból karakteres.

1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A mai központi belterület alakulása:
Az I. katonai felmérés során készített térképen (1782-85) Tengelic már szerepel, mint lakott hely. Alig
egy tucat ház alkotta ekkor a falut, de nem a mai központi belterület helyén, hanem attól északra, a
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mai Közép-Tengelic Puszta területén. A mai központi belterület a II. katonai felmérésen (1806-1869)
már szerepel, mint Zichy Tengelicz, illetve a III. katonai felmérésen (1869-1887) Kis (Zichy) Tengelitz
néven, az 1941-ben készített katonai felmérésen már Tengelic néven találjuk.
A település szerkezetét már ekkor két, egymást keresztező út határozza meg: a mai fő utca és a Petőfi
utca.
Tengelic mai szerkezetének kialakulása
A 20. század elején a falu
mostani területén található
1381 hektáros Zichy-birtokot
felparcellázták. 32 településről
sereglettek ide a zsellérek.
1905-ben 200 telepes család
érkezett. 1907-re már 152 új
ház állt a mai Rákóczi, a Petőfi,
a Gindly, valamint a Kossuth
utcai „Varga sarokig”.
A
házépítés
rendjének
szabályozására
1910-ben
került sor.
Az 1920-as években Csapó
Dániel – a földreform során
ajánlott fel egy területet a
település északi részén, ahol
90 házhely került kiosztásra.
Ezt a területet nevezik
„Újvárosnak”.
Az 1950-es, 60-as években
alakult ki az „ Ötház”
elnevezésű falurész a Trapper
területén, illetve ue. alakult ki
az Óvoda és a Petőfi utca
nyugati része.
Az 1980-as években alakult ki
a Bezerédj és a Munkácsy
utcák.
Az 1970-es években a
külterületi régi cselédházak
korszerűsítésre
kerültek,
Katalinpusztán,
Középhídvégen,
Felsőtengelicen új lakóházak is
épültek.
A pusztai lakosság községbe telepedése ennek ellenére a 70-es, 80-as években felgyorsult, így
napjainkra erősen megfogyatkozott a külterületen élők lakosság száma. Míg 1961-ben a külterületen
élők aránya 54 %, 1996-ra 25,7 %ra csökkent.

58

2017.

TENGELIC MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Júlia- major fejlődése:
Az I. katonai felmérésen lakatlan helyként szerepel, míg
a II. katonai felmérésen már Tükör-major néven jelölik.
Ekkor már pár lakó- és gazdasági épület alkotta. Az
1869-1887 között készített térképeken, illetve az 1941ben készített katonai térképen már Julia (Júlia)
majorként
szerepel,
de
korábbi
méretéhez,
szerkezetéhez képest nincs változás.
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János-major alakulása:
Az I. és a II. katonai térképen
János-major területén (a mai
63. számú főút mentén)
Burkus nevű csárda épülete
van csak jelölve.
A XIX. század másod felében
készült térképek Alsó-Hídvég,
illetve Jeszenszky puszta
néven már lakott helyet jelöl
itt.
Az 1941-es térkép még
szintén
Alsóhídvégként
nevezi az itt álló néhány
lakóházat.
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Tengelic- Szőlőhegy fejlődése:
Tengelic-Szőlőhegy nevét is onnan kapta, hogy az 1800-s években ezen a területen, illetve
környezetében jelentős méretű szőlős területek voltak. Az egykori Hangos pusztától egészen a mai
6233. számú összekötőút Dunaszentgyörgyi hátáráig, ~ 5 km hosszan húzódott.
Az 1800-as években már számos gazdasági épületet találunk ezen a területen. Az 1850-1916 között
készült térképről már az olvasható le, hogy a telkek nagy részén állt épület.
A XX. század
közepére
a
gazdasági
épületek nagy
része
elbontásra
került
feltételezhetőe
n az apró telkek
nagy
parcellákba való
beolvasztása
miatt. Az előbb
említett közel 5
km
hosszú
területnek
a
középső részén
maradtak meg
az épületek. Ez
nagyjából a mai
TengelicSzőlőhegy
területével
egyezik meg. A
domborzati
adottságokat
követő
utak
zárt, változatos
szerkezetű
települést
eredményeznek
.
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1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Az illetékes örökségvédelmi hivatal adatszolgáltatása alapján Tengelic község területét az alábbi
régészeti lelőhelyek érintik:
azonosító

lelőhelyszám

név

védelem

HRSZ

23058

1

Középhídvég, Sziget

szakmai

0325, 0329, 0327

23307

2

Sertésszállás

szakmai

23308

3

Kis Tengelic

szakmai

0114/13, 0115/1
06, 043/2, 0110/24, 0110/22, 0110/6, 0109,
0110/7, 043/1, 042, 041

23310

4

Alsóhidvég, Jánosmajori sziget

szakmai

0330, 0310, 0328

23311

5

Felsőtengelic puszta

szakmai

086/10, 092/1

38854

6

Török-domb

szakmai

0322, 0321, 0319

23312

7

Felsőtengelic, Bogárzó-dűlő

szakmai

092/34, 092/35, 092/33

48173

8

Középtengelic, Sziget

szakmai

045/2, 019/3, 045/1, 046, 012, 019/5

48174

9

Kistengelic I.

szakmai

0110/22

48176

11

Nyulas-tó II.

szakmai

0110/6

48177

12

Simon-dűlő

szakmai

01400/5, 01400/3

49525

13

Alsó-Hídvég

szakmai

0308

89027

15

Alsótengelic

szakmai

06, 0400, 0395, 0390/2, 0390/1

89029

16

Petőfi TSZ-től északra

szakmai

034/1, 0114/18, 0114/17, 06

89031

17

Közép-Tengelic

szakmai

89033

18

Felsőtengelic, Nyulas

szakmai

037/1, 037/3, 040, 041, 0110/3, 0110/21, 06
0101/28, 0101/27, 0101/26, 06, 092/17,
092/19, 092/24, 092/16

62

2017.

TENGELIC MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Tengelic település gazdag az építészeti értékeit tekintve, melyek között számos országos védelem alatt
álló és számos helyi védelem alatt álló, vagy arra érdemes épületet, objektumot találunk.
A település egyedi arculatát a belterületi lakóépületek mellett elsősorban a vallási építmények
(templomok, feszületek), illetve az egykori földbirtokosok kastélyai, gazdasági épületei határozzák
meg.
Ezt részletesen a 2017. évben készített Településképi Arculati kézikönyv mutatja be.
A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, melynek elemeit óvni kell. Ezen
elemek bemutatása, védelme a településrendezési eszközökkel is elsődleges feladat.
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
A településen nem található világörökség, valamint világörökség várományos terület.
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1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
Műemlékek
A település épített környezetének legjelentősebb elemei a műemlékek, amelyek mindegyike (6 db)
külterületen található, egykori földbirtokosok kastélyai, azokhoz tartozó kápolnák, gazdasági épületek,
illetve ezek parkjai.
Alsótengelic: Gindly-Benyovszky-kúria (szociális otthon)
Középtengelic: R. k. kápolna (Szeplőtelen Fogantatás)
Katalinpuszta: Schell-kastély, kápolna, melléképületek, park
Alsóhídvég: v. Jeszenszky kastély, melléképületek,park
Középhídvég: Bernrieder-kastély, cselédházak, gazdasági épületek, kertilak, park,tiszttartói ház
Felsőtengelic: Gindly-Benyovszky-kastély (Kiss István szobrászművész emlékmúzeuma), melléképület,
park
A műemlékekhez műemléki környezet tartozik, amely biztosítja a műemlékek közvetlen környezetének
oly módon történő kialakítását, hogy a tervezett építkezések ne rontsák a műemlékek látványát.

törzsszám

azonosító

cím

név

védelem

bírság
kategória

védési
ügyiratok

helyrajzi szám

9140

14705

Katalinpuszta

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9140

14706

Katalinpuszta

melléképületek

Műemlék
[tartozék]

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9140

14707

Katalinpuszta

kápolna

Műemlék

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9141

14708

Alsóhídvég

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795227/1979. OMF

0290/4, 0290/2, 0290/3

9141

14709

Alsóhídvég

melléképületek

Műemlék
[tartozék]

II.

1795227/1979. OMF

0290/4

9142

14710

Középhídvég

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

9142

14711

Középhídvég

tiszttartói ház

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

9142

14712

Középhídvég

cselédházak

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/16

9142

14713

Középhídvég

gazdasági
épületek

9142

14714

Középhídvég

kertilak

Műemlék
[tartozék]
Műemlék
[tartozék]

9900

14715

Felsőtengelic

park

9900

14716

Felsőtengelic

melléképület

II.

1795228/1979. OMF
1795228/1979. OMF

Műemlék
[tartozék]

II.

14229/1985.
OMF

069

Műemlék
[tartozék]

II.

14229/1985.
OMF

069
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19706

Felsőtengelic

GindlyBenyovszkykastély ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki környezet

086/18, 086/12, 054/2

22509

v. Jeszenszky
kastély ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki környezet

0291/14, 0291/15, 0291/16,
0291/17, 0291/18, 0291/19,
0291/2, 0291/20, 0291/21,
0301, 0287/33, 0302, 0292,
0293, 0294, 0295/2

22511

GindlyBenyovszky-kúria
(szociális otthon)
ex-lege műemléki
környezete

Műemléki környezet

06, 0388/2, 0388/1, 0387,
0386/5, 0404/10, 0404/3,
0404/2, 0407, 0406

22514

Schell-kastély exlege műemléki
környezete

Műemléki környezet

0363, 0370/8, 0371, 0372,
0373, 0374, 0367, 0369, 0366

9142

22521

4220

22523

Bernrieder-kastély
ex-lege műemléki
környezete
Műemléki környezet
R. k. kápolna
(Szeplőtelen
Fogantatás) exlege műemléki
környezete
Műemléki környezet

8772

GindlyBenyovszky-kúria
(szociális otthon)

4219

Alsótengelic

Műemlék

0300/20, 0300/6

033/3, 038, 045/2, 022, 032,
031, 023/1, 019/5, 019/3, 012

II.

22509/1958.
ÉM
120344/1958.
MM

0405
021/3, 021/5, 021/6, 021/9,
021/10, 021/11, 021/12,
021/13, 021/14, 021/15, 021/2

Műemlék

II.

22509/1958.
ÉM
120344/1958.
MM

4220

8776

R. k. kápolna
(Szeplőtelen
Középtengelic Fogantatás)

9140

8774

Katalinpuszta

Schell-kastély

Műemlék

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9141

8771

Alsóhídvég

v. Jeszenszky
kastély

Műemlék

II.

1795227/1979. OMF

0290/1, 0290/2, 0290/3,
0290/4

9142

8775

Középhídvég

Bernrieder-kastély Műemlék

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

Felsőtengelic

GindlyBenyovszkykastély (Kiss István
szobrászművész
emlékmúzeuma)
Műemlék

II.

14229/1985.
OMF

069

9900

8773
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1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Műemléki tartozékként védettek a katalinpusztai, az alsóhídvégi, a középhídvégi, és a felsőtengelici
kastély parkja.
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület
A településen nincs.
1.14.6.9. helyi védelem
A település épített örökség védelméről szóló rendelettel rendelkezik: 11/2010. (IV. 21.)
E rendelet a településkép védelméről szóló törvény előírásai alapján hatályon kívül helyezendő és
előírásai a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletbe építendő be.
A településrendezési tervhez Örökségvédelmi hatástanulmány készül, amely rögzíti a helyi védelemre
érdemes építészeti értékeket.
A műemlékeken kívül Tengelic számos helyi védelemre érdemes építménnyel rendelkezik. A
műemlékekkel ellentétben ezek túlnyomó részt a belterületi részeken: központi belterületen,
Szőlőhegyen és János majorban találhatók. Ezen objektumokat részletesen a 2017-ben készített
örökségvédelmi hatástanulmány mutatja be, amelyek közt találunk lakóházakat, templomot,
kereszteket, emlékművet.
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sorszám

cím

megnevezés

helyrajzi szám

1.

Tengelic, Rákóczi F. u. 11.

Polgármesteri hivatal

288

2.

Tengelic, Rákóczi F. u. 24.

lakóépület

180/1

3.

Tengelic, Rákóczi F. u. 19.

istálló

281

4.

Tengelic, Rákóczi F. u. 30.

lakóépület, istálló-pajta

183

5.

Tengelic, Rákóczi F. u. 32.

lakóépület, istálló-pajta, nyári konyha, kerítés

184

6.

Tengelic, Rákóczi F. u. 66.

lakóépület

214

7.

Tengelic, Rákóczi F. u. 86.

melléképület

227

8.

Tengelic, Rákóczi F. u. 8.

egészségház

171

9.

Tengelic, Rákóczi F. u. 2.

vendéglő

167/2

10.

Tengelic, Rákóczi F. u. 20-22.

evangélikus templom

179

11.

Tengelic, Petőfi S. u. 7.

katolikus templom

489/1

12.

Tengelic, Petőfi S. u. 5.

lelkészlak

489/1

13.

Tengelic, Petőfi S. u. 5.

feszület

489/1

14.

Tengelic, Petőfi S. u. 6.

református templom

293/1

15.

Tengelic, Petőfi S. u. 3.

általános iskola, emlékmű

492

16.

Tengelic, Petőfi S. u. 8.

lakóépület

294/1

17.

Tengelic, Petőfi S. u. 9.

Faluház

487

18.

Tengelic, Petőfi S. u. 38.

lakóépület

354/1

19.

Tengelic, Petőfi S. u. 39.

gazdasági épület

458

20.

Tengelic, Petőfi S. u. 110

lakóépület

0248/3

21.

Tengelic, Kossuth L. u. 1.

lakóépület

77

22.

Tengelic, Kossuth L. u. 11.

kerítés

72.

23.

Tengelic, Kossuth L. u. 13-15.

kerítés

71/2.

24.

Tengelic, Kossuth L. u. 25.

lakóépület

64/2

25.

Tengelic, Kossuth L. u. 19.

gyógyszertár

70

26.

Tengelic, Temető

emlékmű

471

27.

Tengelic, Temető

feszület

526

28.

Tengelic, Júlia major

feszület

01382

29.

Tengelic-Szőlőhegy, Arany J. u. 2

lakóépület

747

30.

Tengelic-Szőlőhegy, Dózsa Gy. u. 5.

lakóépület

750

31.

Tengelic-Szőlőhegy, Ady Endre u. 2.

orvosi rendelő

845

32.

Tengelic-Szőlőhegy, Széchenyi u. 17

lakóépület

715/2

33.

Tengelic-Szőlőhegy, Ady Endre u. 12.

imaház

796/1

34.

Tengelic-Szőlőhegy, Ady Endre u. 4.

lakóépület

844

35.

Tengelic-Szőlőhegy, József A.- Ady E. u. sarkán

szobor-emlékmű

869

36.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 31.

lakóépület

1307

37.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 26.

lakóépület

1336

38.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 28.

lakóépület, istálló-pajta

1337

39.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 19.

lakóépület

1382

40.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 21.

lakóépület

1380

41.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 27.

lakóépület

1377

42.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 29.

lakóépület

1375
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43.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 35.

lakóépület

1372

44.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 37.

lakóépület

1370/2

45.

Tengelic-Jánosmajor, Mátyás király u. 45

lakóépület

1367

46.

Tengelic, Kishidja 27.

lakóépület

0251/13

47.

Tengelic, Kishidja 25.

lakóépület

0251/12

48.

Tengelic, Kishidja 9.

kerítés

0251/5

49.

Tengelic, Kishidja

harangláb

0252

50.

Tengelic, Középhídvég

kápolna

0300/20

51.

Tengelic, Középhídvég

istálló épület

0300/16

52.

Tengelic, Közép Tengelic

kereszt

021/6

53.

Tengelic, Közép Tengelic

istállók

023/4

54.

Tengelic, Közép Tengelic

istálló

021/11

55.

Tengelic, Közép Tengelic

Csapó-kastély

021/2

56.

Tengelic, Felső Tengelic puszta

Benyovszky kápolna

054/3

57.

Tengelic, Felső Tengelic puszta

szobor

054/2
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
A településen, főleg János-major, Júlia-major és Szőlőhegy területén, illetve a külterületi lakott
részeken több lakatlan épület is található, amelynek következtében az épületek állaga romlik, a telkek
területei helyenként gondozatlanok.
Az országos védelem alatt álló kastélyok közül kettő, a Shell-kastély Katalin-pusztán és a Jeszenszky kastély Alsóhídvég-pusztán elhanyagolt, rossz állapotban vannak. Az elhanyagoltságból fakadóan az
épületek építészeti értékei is veszélyben vannak.
János-major esetében további problémát eredményez az átmentő forgalom keltette rezgés-terhelés,
mely következtében felületi és helyenként szerkezeti problémák is jelentkeznek.
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Tengelic Tolna megyében, Szekszárdtól északi irányba, 24 km-re, Pakstól dél-nyugatra 19 km-re
található. A település a 63. számú főút és a 6. számú főút között fekszik.
A 63. számú főút áthalad János-majoron, annak egyetlen utcáját adja. Tengelic központi belterülete
Szekszárd irányából a 63. számú főútról, Szedres központjában keleti irányba lekanyarodva, a 6235.
számú összekötő útról közelíthető meg.
A másik megközelítési lehetőség Szekszárd felől a 63. számú főútról János-majort is elhagyva északi
irányba, a 6233. számú összekötő útról történhet. Paks felöl, a 6. főútról szintén 6234. számú
összekötő út érintésével lehet elérni a községbe. Az M6 gyorsforgalmi út felől pedig letérve a 6233.
számú összekötő út vezet Szőlőhegyre.
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Fentiek alapján jónak mondható a közútról történő eljutás lehetősége a nagyobb településekre. A
település viszonylag jól megközelíthető a központi belterület, Júlia-major, illetve Szőlőhegy átmenő
forgalma viszont nem jelentős.

1.15.2. Közúti közlekedés
A település közlekedési hierarchiája megfelelően kialakult, lakó utak, gyűjtő utak funkciójuknak
megfelelnek, kiépítettségük azonban nem mindenhol megfelelő. Tengelic-Szőlőhegyen több esetben
az utak burkolati szélessége csak egyirányú forgalom bonyolítására alkalmas. A csomópontok általában
megfelelőek, néhány helyen az alá és fölé rendelt viszony nem tisztázott. Több esetben jelentkeznek
vízelvezetési hiányosságok.
Tengelic-Szőlőhegy kialakult, beépített utcáinak közterületi szélessége jellemzően 12 méter alatti.
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1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok száma és időbeni eloszlása a
közeli városok felé jónak mondható.
Tengelic-Szekszárd közt menetrend szerint közlekedő autóbusz járatok száma (átszállás nélküli)
hétköznap 27-28 db, melyek túlnyomó része a reggeli 6-8 óra között, illetve 16-18 óra között
közlekedik.
Tengelic-Paks között átszállás nélküli járatok száma 3.
A Paksi Atomerőmű saját busszal segíti az itt élők ingázását Paks és Tengelic között.
Tengelic-Tolna közt közlekedő autóbuszjáratok száma 9.
Átszállás nélkül elérhető menetrend szerint közlekedő járattal a szomszédos településeken kívül
Pincehely, Dunaszentgyörgy.
Budapestre csak legalább egyszeri átszállással lehet eljutni (Szekszárdról, Paksról, vagy Sárbogárdról).
1.15.3.2. kötöttpályás
A települést érinti a 46. számú Sárbogárd-Bátaszék közti vasútvonal. A vasútvonalnak két megállója
volt Tengelic közigazgatási területén: Kölesd-Alsótengelic, Tengelic. Előbbi azonban már megállóként
sem működik.
A falutól nyugatra, a belterülettől 500 méterre, lakott területen kívül, közúti kereszteződésben
található a tengelici vasúti megálló. Van egy kis őrháza, mely az építő vasúttársaságtól megszokott
nyers téglaburkolatban látható mind a mai napig, tetőtengelye merőleges a pályára. Az épület mellé
szorosan egy lapostetős picike melléképületet is felhúztak. Mindkét épület az utasforgalomtól elzárt,
magánlakásként funkcionál, váróterem tehát nincsen. Eső elől a lapostetős épület teteje alá van
lehetőségünk behúzódni. A megállóban padok szolgálják a várakozó utasok kényelmét.
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A település belterületén belül jelentős a kerékpáros közlekedés. Külön kerékpárút vagy gyalogos
közlekedéssel párosított vegyes használatú kerékpárút nem került kialakításra a településen. A
kerékpárosok az úttesten tudnak közlekedni.
A kerékpár tárolás számos helyen nem megoldott, így például az iskola területén belül.
A település jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális jelentőségű kerékpárút
hálózatba, viszont a települést érinti az országos kerékpárút törzshálózat Sió-mentén tervezett
szakasza, valamint a 6233. számú mellékút mentén tervezett térségi jelentőségű kerékpárút egy
szakasza.
Előbbi a Sió-projekt második ütemeként kerül megvalósításra a közeljövőben.
Gyalogos közlekedés a járdákon történik. Számos utcában azonban még egyoldali járda sem kerül
kialakításra. Így például Tengelic központi belterületén Aradi, Csíki, Kolozsvári, Csapó V., Iglói,
Munkácsy M., Bezerédj utcákban.
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1.15.5. Parkolás
Általában megoldott a gépjárművek parkolása, elhelyezése, azonban a jánosmajori, szőlőhegyi, és
kishídjai temetők előtt kiépített parkolók nincsenek.
1.15.6. Vízi közlekedés
A település belterületétől nyugatra, a közigazgatási határ szélén halad a Sió csatorna, amelynek sport,
illetve turisztikai célú hasznosítása a közeljövőben megkezdődik.
A Sió-projekt során kialakításra kerül Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig egy
kiszállókkal és megállókkal teli vízi turisztikai útvonal, amely teljes hossza 85 km.
Kiszállók: A projektben összesen 12 kiszálló építése tervezett, amelyek részben épített elemeket,
részben a vízből kivehető, moduláris úszóstégeket tartalmaznak. Minden kiszálló lehetőséget biztosít
arra, hogy a Sió adott pontján az evezős túrázók partra szállhassanak és megpihenhessenek. A vízen a
kiszállók egymástól mért távolsága átlagosan 7,5 km. A két egymástól legtávolabb eső szomszédos
kiszálló az Árvízkapu és Sióagárd között van (20,5 km), amelyek között azonban ma is biztosított a
kiszállási lehetőség Szekszárdon (jelen projekt 2. ütemében itt kerül kialakításra a vízi túraútvonal
fogadóközpontja a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület projektvezetése mellett, azonban a
sportegyesület mai telephelye is ellátja a kiszálló funkciót). A kiszállók tervezett helye a Sión felfelé
haladva:
- Árvízkapu (Töltés km: 2.527)
- Árvízkapu (Töltés km: 2.840)
- Sióagárd (Töltés km: 23.300)
- Harc (Töltés km: 26.760)
- Medina (Töltés km: 36.600)
- Kölesd (Töltés km: 43.600)
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Borjád (Töltés km: 47.400)
Uzd (Töltés km: 52.560) 48
Sárszentlőrinc (Töltés km: 54.400)
Pálfa (Töltés km: 66.100)
Simontornya (Töltés km: 73.350)
Ozora (Töltés km: 85.350)

Megállók: Azokon a településeken, ahol a kiszálló közvetlen közelében nincs erre alkalmas meglévő
épület, ugyanakkor a település elhelyezkedése vagy turisztikai vonzereje ezt indokolja, a kiszálló
mellett egy-egy megálló is kialakításra kerül. Ezek olyan épületek, amelyek a túrázók számára mosdót,
étkezési és zuhanyzási lehetőséget (büfé) biztosítanak, valamint alkalmasak túrakenuk és kerékpárok
tárolására, ezzel a túrázás kis „intermodális csomópontjaiként” jelennek meg. Minden ilyen épületben
tervezett 2-2 túrakenu és 4-4 kerékpár tárolása, amelyek kibérelhetőek, és másik megálló épületekben
leadhatóak.
Összesen 5 ilyen megálló építése tervezett az alábbi helyeken: Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa,
Simontornya
A megálló épületek áramellátásáról 4-4db 250kw teljesítményű napelem gondoskodik.
A fenti 5 újonnan épülő megálló mellett Sióagárdon van egy meglévő vízi bázis, valamint Medinán van
egy meglévő malom, amelyeket megnyitnak a túrázók számára, a megállókhoz hasonló funkciókkal.
A beruházás során a megálló-épületek teljes körű, komplex akadálymentesítése valósul meg.
A kölesdi megálló közvetlenül csatlakoztatható a Zöldút túraútvonalhoz.
Foglalkoztató-központ: A fenti megállókon túl a projekt része Medinán egy foglalkoztató központ
kialakítása, amelyet a Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány valósít meg.
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Az ivóvíz ellátás szolgáltató a paksi Mezőföldvíz Kft.
Vezetékes ivóvíz hálózat a település belterületein kiépített. Jánosmajor kivételével mindenhol
megfelelő minőségű. Tengelic-Szőlőhegyen víztisztító műtárgy sem szükséges, a kitermelt víz minősége
mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Az ivóvíz hálózatra rákötött ingatlanok aránya 100 %.
A külterületen termálvíz kút került kialakításra 2005-ben, mely 150 méter mélyről hozza fel a
melegvizet. A termálivíz hasznosítására fürdő és szálloda épült. A kút belső és külső, valamint A és B
hidrogeológiai védőterülete lehatárolásra került, továbbá a megfelelő jelölése megtörtént.
Mezőgazdasági öntözés számára 80 cm-es átmérőjű, nagynyomású vízvezeték került kiépítésre a
külterületen.
A Sió-csatorna menti területek öntözése a Sió vízének szivattyúzással történik.
Jelenleg folyamatban van öntözés céljára 233 000 m3 hasznos tározókapacitású víztározó kialakítása.
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
A község szennyvízcsatorna hálózattal csak a központi belterületen rendelkezik, a kiépítettség 100 %os, a rákötések aránya az egész településhez képest 75 %. A szennyvíz tisztítás szolgáltatója a
Mezőföldvíz Kft.
A vezetékes szennyvízhálózat nélküli területeken a folyékony kommunális hulladék szennyvízgyűjtő
aknákba kerül összegyűjtésre, majd gépkocsival elszállításra Paks szennyvíztisztító telepére. A
szippantott szennyvíz elszállítását egyéni vállalkozó végzi.
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Tengelic-Szőlőhegy település részen tervezetten kiépítésre kerül a szennyvízcsatorna hálózat, az
összegyűjtött szennyvizek befogadója a Tengelici szennyvíztisztító telep.
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A község belterületének csapadékvíz elvezetése a fő utca esetében megoldott. Nyílt árok került
kialakításra a közelmúltban.
A központi belterület egyéb utcái, illetve Jánosmajor, Szőlőhegy és Júliamajor csapadékvíz elvezető
rendszere hiányos.
A település csapadékvízének közvetett befogadója a Sió-csatorna.
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és
más ellátórendszerek)
A település villamosenergia ellátását a 26. szj Kölesd-Tengelic-Dunaszentgyörgy gerincvezeték
biztosítja.
Villamos energiaellátás a település teljes területén megoldott.
A község közigazgatási területén halad keresztül Bonyhád-Szedres 120 kV-os nagyfeszültségű
szabadvezeték.
A közvilágítás korszerűsítése, azaz új, modern energiatakarékos LED-es lámpatestekre történő cseréje
a közelmúltban pályázati forrásból a teljes közigazgatási területen megtörtént.
Jelenleg 2 településrészen van kiépítve (központi belterület, Tengelic-Szőlőhegy) a gázvezeték hálózat,
a hálózatra való rákötés aránya kb. 60 %.
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
Megújuló energiaforrások közé tartozik a biomassza, a hulladékfeldolgozás, a szél-, a nap-, a víz és a
geotermikus energia.
Tengelic Önkormányzata a közintézményeinek energia-ellátását részben már fotovoltaikus rendszer
kiépítésével biztosítja.
Magánszféra területén is megjelentek a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségeinek
kihasználása: épületek hőháztartásának javításával (nyílászáró csere, hőszigetelés), korszerű és
hatékony fűtés-rendszerek beépítése, megújuló energiaforrások alkalmazása fűtésre, hűtésre, meleg
víz előállításra.
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
A község területén mindhárom mobilszolgáltató (Telekom, Telenor, Vodafone) vételi lehetősége
megfelelő.
A kábel tv és internet szolgáltatás helyi üzemeltetője a Tarr Kft, ezen kívül a Magyar Telekom
szolgáltatásai között érhető el a kábel TV. A Digi Kft pedig műholdas TV szolgáltatást biztosít.
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. talaj
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magában kell
foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.
Tengelic település a Sárvíz-völgy megnevezésű kistáj területén helyezkedik el. A kistáj a Sárvíz völgye
ÉÉNy-DDK-i árokká fejlődött süllyedékében alakult ki. A kistáj a Dunántúl területének vizeit gyűjti
össze, ezáltal levezető eróziós-teraszos völggyé formálódott. Holocén kori ártéri anyagokkal fedett
alsó- és középpleisztocén hordalékkúp-felszíneket, fedett magasárteret, valamint homokos lösszel
fedett teraszfelszíneket találhatunk meg a területen. Kevés hasznosítható nyersanyaggal (téglaagyag)
rendelkezik a terület. A terület potenciális maximális szeizmicitása 7°MS.
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Talajok védelme érdekében kötelező érvényűen betartandó a termőföld védelméről szóló 2007.évi
CXXIX. törvény.
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani kell, hogy a
víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi- és vízközeli élővilág fennmaradásához szükséges
feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő körülmények ne romoljanak.
Tengelic település saját vízmű kútról biztosítja a vezetékes vízellátást, egyes területeken, mint például
a Tengelic-Szőlőhegy területen, a kitermelt víz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak a tisztítási
folyamat alkalmazása nélkül is. A település külterületén (067/1. hrsz) 150m mélységű termálvíz kút
került kialakításra (K-37 OKK számú), melyhez kapcsolódóan A és B hidrogeológiai védőterület került
lehatárolásra.
A település a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásaival összhangban, a módosított 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el a felszín alatti vizek állapota
szempontjából.
Tengelic környezetében a felszín alatti vizek terepszint alatt való elhelyezkedését az alábbi
térképvázlaton szemléltetjük.

A településen a felszín alatti vizek elhelyezkedése 4-8 m közötti mélységben jelentkezik.
A felszín alatti vizek kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek. Keménységük
általában 15- 25 nk°-ot közötti. Szulfáttartalmuk 60-300 mg/l között változik. A rétegvizek mennyisége
nem haladja meg az 1 l/s.km2-t. Mélységük ritkán haladja meg a 100 m-t, vízhozamuk mérsékelt.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken az alábbi előírások betartását
szükséges szem előtt tartani:
― a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak szerint
történhet;
― akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén
felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 9.§ (1)
bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése.

76

2017.

TENGELIC MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység,
― végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető
anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az
engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható;
― a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának
lehetőség szerinti megőrzésével végezhető
― nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B)
szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció,
továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D)
kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;
― nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag
koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;
― részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
A kistájhoz a Sárvíz-csatorna Sárszentmihály és a torkolat közötti szakasza tartozik (96 km, 3058 km2).
Egyetlen mellékvize a Nádor-Malom-csatorna, melynek a Soponya alatti szakasza van üzemképes
állapotban (29,5 km, 115 km2). Cecétől a Sió folyik vele párhuzamosan Sióagárd településig (48 km,
8356 km2). Gyenge lefolyású terület.
Lf=2 l/s.km2; Lt=10%; Vf=50 mm/év.
A kistájon folyó főbb vízfolyások vízjárási adatait az alábbi táblázatba foglaljuk össze:
LKV
LNV
KQ
KÖQ
NQ
Vízfolyás
Vízmérce
3
cm
m /s
Sió
Uzdborjád
-18
613
1,92
10,2
248
Sárvíz
Sárkeresztúr
28
270
2,16
6,4
47
Sárvíz
Sióagárd
-20
612
2,34
8,0
55
A Sió vízjárását a balatoni víz leeresztés befolyásolja. A Sárvíz árvizei tavasszal, kisvizei nyár végén
gyakoriak. A Sió vízminősége II, a Sárvízé III. osztályú.
Az árterületek kiterjedése körülbelül 250 km2. A belvizeket egy 150 km hosszú csatornahálózat vezeti
le.
Tengelic település nyugati oldalán a Sió és a Sárvíz, északi és keleti oldalán az Éri-patak folyik.
Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz esetén a szennyezőanyag tartalomra
vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. A felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, és a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről, és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint.
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
Tengelic település és környezete az ország nem szennyezett levegőjű zónájába tartozik. A
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
szerint a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb területe, amely nem tartozik
légszennyezettségi agglomerációba).
A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák:
kén-dioxid
F

nitrogén-dioxid
F

szén-monoxid
F
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Az A-tól F irányába javuló minősítést alkalmazó besorolás szerint az F kategóriába olyan területek
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az E
értékkel jellemezhető területek esetében a légszennyezettség jellemzően az alsó méréshatár és a
légszennyezettségi határérték között van.
Tolna megye levegőjének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kén-dioxid, nitrogénoxidok, ózon) tekintetében jónak mondható. A szilárd halmazállapotú komponensek (ülepedő por,
szállópor) tekintetében már rosszabb a helyzet. A közlekedés okozta légszennyezés a 6-os, a 63-as, a
65-ös utak, valamint az M6-os és az M9-es autópálya által érintett települések esetében a legzavaróbb.
A fűtési szezonban azokon a településeken jelentkeznek jelentősebb légszennyezettségi gondok, ahol
a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg. Tengelic településen a gázhálózat kiépítettsége
csaknem teljeskörű, a majorok területén nem került kiépítésre.
Éppúgy, mint az egész országban, Tolna megyében is egyre nagyobb gondot okoz a
pollenszennyezettség, ezért a parlag területek gondozásáról, kaszálásáról az ingatlan tulajdonosának
folyamatosan gondoskodni szükséges.
Tengelic település vonatkozásában automata, vagy manuális állomás által rögzített légszennyezettségi
mérési adat az elmúlt tíz év távlatából nem áll rendelkezésünkre.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) a jogszabályi meghatározások, és az elérhető legjobb technika
alapján a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket,
levegővédelmi követelményeket állapít meg.
A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet – a levegő védelméről –, a
légszennyező forrásokra vonatkozó kibocsátási és imissziós határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről – határozza meg.
A levegő védelmének általános szabályai:
― 3.§ A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve
társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek,
településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben
érvényesíteni kell.
― 4.§ Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
― 5.§ (1) A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények
megállapítása és alkalmazása szükséges.
A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen
biztosítani kell.
A nagyobb hőteljesítményű (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő
teljesítményű) tüzelőberendezések légszennyezőanyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a
23/2001. (XI.13.) KöM rendelet tartalmaz előírásokat. A fűtőmű, erőmű nagyságrendű
teljesítményekre (50 MWth felett) külön jogszabályok rendelkeznek, azonban ilyen létesítmény
Tengelicen nem található. A 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezések esetében az
eljáró illetékes hatóság a települési önkormányzat jegyzője.
Jelentősebb bűzkibocsátó forrásként (diffúz) a területen található állattartó létesítményeket szükséges
megjelölni.
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a az alábbiakról rendelkezik bűz kibocsátással járó források
esetében:
„(3) A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell
kialakítania.
(4) A területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a
környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítménykihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok)
mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a
légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt
területben határozza meg.”
A létesítmények bűzterhelését, és az ebből fakadó levegővédelmi hatásterületet külön eljárás során
szükséges vizsgálni, amennyiben a tevékenység engedélyezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati, és/vagy egységes környezethasználati eljárás alá esik.
Ettől függetlenül a létesítményeket jelentős zavaró hatású területként szükséges megjelölni, és
javasolható a legkisebb 300 m-es védelmi övezet kijelölése a település szabályozási tervén is.
Amennyiben ez megvalósítható a védendő lakóingatlanok irányában védő fásítással, erdőtelepítéssel
szükséges biztosítani a szükséges csillapítást, és a vizuális takarást. Természetesen a védelmi övezet
kijelölése a tényleges levegővédelmi hatásterület meghatározása esetén ettől függetlenül
megtörténhet.
A településen egyéb jelentős légszennyezéssel járó, vagy bűzkibocsátó forrásról – melyet jelen
tervezési folyamatban vizsgálni lenne szükséges – nincs tudomásunk.
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
A zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabály alapján a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a
területrendezés során érvényre kell juttatni. A területfejlesztés, terület-rendezés zaj szempontú
környezetvédelmi igényeinek megfogalmazásához a következők vizsgálata szükséges:
–
–
–

a meglévő, jelenlegi állapot feltárása, elemzése, értékelése,
a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismerete,
a területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak elemzése és a helyi építési, szabályozási
követelmények megfogalmazása.

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza,
mely többek között előírja, hogy a területrendezés során a környezeti zajt, illetve rezgést kibocsátó,
illetve a zajtól, rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni,
hogy a jogszabályban előírt követelmények teljesüljenek. Előírja továbbá a meglévő létesítményekre
vonatkozóan, hogy a határértéken felüli kibocsátást, terhelést fokozatosan meg kell szüntetni.
A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. E szerint zajt kibocsátó
berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy környezeti
zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket.
Zajvédelmi problémák esetében az eljáró elsőfokú hatóság a települési önkormányzat jegyzője, aki
helyi szinten tudja kezelni az esetlegesen előforduló határérték túllépéseket, és dönteni tud elsőfokú
eljáró hatóságként a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendeletének határértékei alapján.
Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
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nappal 06-22 óra

nappal 22-06 óra

Üdülőterület, különleges területek
közül az egészségügyi területek

45

35

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű)
különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület

50

40

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
a vegyes terület

55

45

Gazdasági terület

60

50

A tervezési területen települési szintű zajvédelmi vizsgálat, zajtérkép korábban nem készült, így ennek
részletes vizsgálata nem lehetséges.
Zajvédelmi szempontból – hasonlóan a levegővédelmi hatásokhoz – a mezőgazdasági tevékenységet
szükséges kiemelni. Ennek vizsgálata a tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat, és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás során történik.
A településen több mezőgazdasági telephely és lakótelken folytatott ipari, szolgáltatási tevékenység
megtalálható, melyek zajkibocsátással rendelkezhetnek.

1.17.5. sugárzás védelem
Tengelic településhez legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény a Paksi
Atomerőmű, mely a településtől észak-keleti irányban kb. 10-12 km távolságban található.
Tekintettel a létesítmény viszonylagos közelségére, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú
melléklet értelmében a község II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A katasztrófavédelmi
szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a 234/2011. (XI.10.) Korm.rendelet 2. sz.
melléklete szerint az elégséges védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:



Riasztás: a lakosság központi riasztása, veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.
Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően elsősorban
elzárkózás.
 Felkészítés: lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; a lakosság passzív tájékoztatása
nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság
felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő
magatartási szabályokra.
 Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek)
bevonásának tervezése és begyakoroltatása; a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári
védelmi szakalegységek megalakítása; a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot
ellátó szervek bevonásának tervezése.
 Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.
A településen telepített 3 riasztó eszköz működőképes állapotban van.
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1.17.6. hulladékkezelés
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a
keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről
külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók:
― települési (kommunális) szilárd hulladékok;
― termelési hulladékok;
― veszélyes hulladékok;
― építési-bontási hulladékok;
― biológiailag lebomló hulladékok;
― lomhulladékok;
A hulladékokkal kapcsolatos környezeti állapot vizsgálatát 2012. évi CLXXXV. törvény alapján szükséges
elvégeznünk. A törvény 3. pontjában megfogalmazott alapelvek, melyeket települési szinten is
szükséges figyelembe venni, a következők: az önellátás elve, a közelség elve, a szennyező fizet elve, a
biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve, a költséghatékony hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosításának elve.
A hulladéktermelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű – lehetőség szerint szelektív –
gyűjtéséről, tárolásáról, a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek
elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe, és levegőbe
jutását.
A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet – a hulladékjegyzékről – jogszabály rögzíti.
Tengelic település területén keletkező települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő
begyűjtéséről (begyűjtetéséről) a település Önkormányzata a 11/2016. (VIII. 10.) számú helyi rendelet
által szabályozott módon gondoskodik. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről –
előírásainak megfelelően történik.
A községen keletkező települési szilárd hulladék elszállítását közszolgáltatási szerződés értelmében az
ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A határozatba előírtan a bevont
belterületi ingatlanokon 60, 70, 80, 110-120, 240, 770 és 1100 literes gyűjtőedényekben történik a
keletkező hulladék gyűjtése. A kommunális hulladék gyűjtése közszolgáltatási szerződés keretében
történik, a szelektív hulladék gyűjtésre kiépített szelektív hulladékgyűjtő szigetek biztosítanak
lehetőséget, továbbá a közszolgáltató évente 1 alkalommal díjmentes lakossági lomtalanítást, és
elektronikai hulladék begyűjtést is végez. A keletkező települési szilárd hulladék elsődlegesen a cikói
hulladéklerakóra kerül szállításra.
A település rendelkezik kiépített szennyvízhálózattal a központi belterületen, a vezetékes
szennyvízhálózat nélküli településrészeken keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése egyedileg,
háztartásonként aknás rendszerrel történik az 1.16-os fejezetben ismertetett módon.
A kommunális szennyvizek a 1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról –, valamint a 455/2013.
Korm. rendelet alapján már nem folyékony hulladéknak, hanem szennyvíznek minősülnek, így erre
vonatkozóan nem terjed ki a hulladékgazdálkodási törvény hatálya. A szennyvízelvezetés, -gyűjtés
vízgazdálkodási jogkörbe tartozik.
Az ún. „szippantott szennyvíz” (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) a begyűjtést
követően tengelyen kerül elszállításra Paks szennyvíztisztító telepére.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag hulladékszegény
technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására,
ártalmatlanítására rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
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Termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből származik. A
településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős mennyiségű
termelési hulladék keletkezhetne. A termelési hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő
gyűjtéséről, és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek való átadásáról a hulladék termelője
gondoskodik.
A lakosságnál keletkező állati hullák jelenleg már nem minősülnek hulladéknak. A 1069/2009/EK
rendelet értelmében az állati hullákat állati eredetű mellékterméknek szükséges tekintetni, és erre
jogosult hasznosító ártalmatlanító részére szükséges azt átadni.
A hazai szabályozás alapján a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet – a nem emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról – előírásait
szükséges követni.
Az állati hullák begyűjtésére, és ideiglenes tárolására ún. települési gyűjtőhely létesíthető. Települési
gyűjtőhelyet a települési önkormányzat vagy az általa megbízott vállalkozó működtethet. Az ilyen
létesítményeket az üzemeltető nyilvántartásba vétel céljából a járási hivatalnak bejelenti. Tengelicen
települési állati hulla gyűjtőhely nem került létesítésre.
Az építési, bontási tevékenységgel kapcsolatos hulladékkezelési szabályokat a 45/2004. (VII.26.) BMKvVM együttes rendelet tartalmazza.
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A veszélyes
hulladékok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól – előírásait
kell követni. A veszélyeshulladék-termelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről,
melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és felszín alatti vízbe és
levegőbe jutását. Veszélyes hulladék a településen az ipari jellegű tevékenységek során keletkezhet.
1.17.7. vizuális környezetterhelés
Tengelic település Tolna megye keleti részén a Paksi járásban fekszik. Területe nagyobbrészt
mezőgazdasági hasznosítású terület. Határa keleten Dunaszentgyörgy és Paks, északon Pusztahencse,
Nagydorog és Kajdacs, nyugaton Kölesd és Medina, délen Szedres, Fácánkert, Tolna és Fadd
települések.
Tengelic lakóinak nyoma egészen a bronz- és vaskorig visszanyúlik a leletek alapján. Az 1700-as évek
elején a Gindly család jelent meg a területen. A település mai építményei a XX. században épültek,
ekkor épült a két templom, az iskola és a kultúrház is.
A jelenlegi település nevét 1931-ben kapta meg, azóta is őrzi a kialakult pusztás településstruktúrát. A
népesség közel fele nem a belterületen lakik, hanem még a 11 puszta és major, illetve szőlőhegy
területén.
A település legfőbb látványosságai az alsóhídvégi kastély, az alsótengelici kúria, a felsőtengelici kastély,
a katalinpusztai és a középhídvégi kastély és a középtengelici kápolna. Ezen felül egy-egy paraszti és
polgári lakóház érdemes helyi védelemre.
A tájképvédelmi érintettség kapcsán a területen lévő ipari létesítményeket szükséges említeni. A
használaton kívüli, szükségtelen létesítmények fokozatos megszüntetéséről,és a terület
rehabilitációjáról a továbbiakban is szükséges gondoskodni.
A tájképvédelmi övezetbe eső területeken csak a tájjal harmonizáló, a tájképi megjelenést nem
romboló létesítmények helyezhetőek el, ill. szükség szerint vizuális takarással, növényzet telepítésével
szükséges megoldani a tájba illesztést.
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Vizuális környezetszennyezést olyan építmények okozhatnak, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a
településképet, valamint a tájat. Ilyen építmények jellemzően a gyárkémények, adótornyok, ipari
tevékenységek tornyai.
1.17.8. árvízvédelem
Tengelic település árvizekkel nem veszélyeztetett 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet
alapján. A település területét a Sió-csatorna nagyvízi medre érinti.
Tengelic község külterületének egy része az 1.26. számú Szedresi és az 1. 27. számú Sió-Sárvíz közti
árvízi öblözetbe esik, melyeket a 04. 05. Siótorok-Kölesdi, illetve a 04.06. Szekszárd-Sióagárd-Kölesdi
árvízvédelmi szakaszok védenek az elöntéstől.
Az időjárás szélsőségessé válásával kialakulhat árvizes, illetve belvizes havária szituáció, ezért a
megfelelő, hatékony, és tudatosan tervezett védekezés elengedhetetlen. Ennek érdekében javasolt a
településre vonatkozóan vízkár-elhárítási terv kidolgozása.
A település árvízvédelmi szempontú érintettségét a 1.18.2 fejezetben ismertetjük részletesebben.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Összefoglalóan megállapítható, hogy Tengelic településen elsősorban a meglévő, ill. a tervezett
mezőgazdasági tevékenységhez kötődő létesítmények környezetterhelése tekinthető jelentősnek,
melyek elsősorban zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból kritikusak.
A település környezetvédelmi státusza szempontjából kritikus pontokat az alábbiakban foglaljuk össze:
― A településen meglévő mezőgazdasági tevékenységű területek funkcionálnak, már betelepült
gazdálkodókkal, külterületen a későbbiekben ennek bővülése, további fejlesztése várható
― A településen a csapadékvíz elvezető rendszer a község fő utcáján kiépített, egyéb
településrészeken hiányos, ezért a kiépítés javasolt.
― A településen nincs teljeskörűen kiépített szennyvízhálózat, ezért jelenleg a település egy részén a
gyűjtés egyedileg történik aknás rendszerrel. Nem megfelelő gyűjtőaknák kialakítása esetén talaj
és felszín alatti vízszennyezés jelentkezhet, ezért a szennyvízelvezetés és kezelés mielőbbi
megoldására lenne szükség
― A település egy részén kiépített a földgáz-hálózat, melyre a rákötési arány 60% körüli. A fatüzelés a
fűtési időszak alatt jelentősen növeli a légszennyező anyagok légköri mennyiségét, ezért a
gázhálózat kiépítésének bővítése javasolt.
― A kiépített ivóvízhálózatra való csatlakozás megközelítőleg 100%.
A tervezési terület állapotát, minőségét, a meglévő és tervezett funkciók működését döntően
befolyásoló hatótényező a környezeti levegő és zaj, ezért a területrendezés és –fejlesztés során feladat
a jelenlegi helyzet megőrzése, javítása, ezzel egyidejűleg új terhelések kialakulásának megelőzése,
illetve megakadályozása.
A különböző közterület használatok – az időszakos és alkalmi rendezvények – engedélyezésekor a
jegyzőnek, mint első fokú hatóságnak az ideiglenes használat módját helyi rendeletben lenne célszerű
rögzíteni. Meglévő üzletek, kereskedelmi és vendéglátó egységek lakosság nyugalmát zavaró
tevékenységét, működését ugyancsak a helyi rendeletben kell korlátozni.
Összességében a település részletes környezetvédelmi szabályozását javasolt lenne helyi
környezetvédelmi rendeletben rögzíteni, melyet megalapozó vizsgálatok (zajvizsgálat, imissziós
mérések, forgalomszámlálás, mintavételezések, stb.), és részletes környezetvédelmi program alapján
lehetne kidolgozni.
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A település szabályozási tervét a fentebb ismertetett kritikus környezetvédelmi szempontú
érintettségek figyelembevételével, a lehetséges településfejlesztési eszközök alkalmazásával szükséges
elkészíteni.
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
A Sió-csatorna és a Nádor-csatorna közti területen, és a Nádor-csatorna bal partján a mentett oldali
töltéslábtól számított mintegy 200 méter távolságban a domborzati viszonyoktól és a holtmeder
kereszteződésektől függően, magas vízállás esetén fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett terület
van.
A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat
a helyi építési szabályzatban kell megállapítani az arra illetékes szervek véleménye alapján.
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A település területén alábányászott területek, barlangok nincsenek, pincék elsősorban a
belterületeken találhatók.
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A területen vízeróziós és felszínmozgásos jelenségek nem ismeretesek.
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
A település területet a Duna részvízgyűjtő tervezési területen, ezen belül az 1.11. Sió vízgyűjtő
gazdálkodási tervezési alegységen fekszik.
A Sió-csatorna nagyvízi medrében helyezkedik el Tengelic község területén a 0340. hrsz-ú ingatlan,
mely maga a Sió-csatorna, illetve a 0347/3. hrsz-ú ingatlan egy része, (~ 2 %-a). Mindkettő ingatlan a
KDTVIZIG kezelésében van.
Tengelic község területe belvízzel nem veszélyeztetett.
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A Sió-csatorna és a Nádor –csatorna közti területen, illetve a Nádor-csatorna bal partján a mentett
oldali töltéslábtól számított mintegy 200 m távolságban a domborzati viszonyoktól és a holtmeder
kereszteződésektől függően, magas vízállás esetén fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett
területek vannak.
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
A település belterületi részei jellemzően síkvidéki területen fekszenek, ez alól kivétel TengelicSzőlőhegy, ami enyhe lejtésű részen található.
A belterületi részek, illetve az egyéb beépített területek esetében kedvezőtlen morfológiai adottsággal
rendelkező területekről nem beszélhetünk.
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály tájékoztatása alapján magassági korlátozások
nem érintik a települést.
Mélységi korlátozás megállapításával a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre
vonatkozóan kell számolni.
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
Az illetékes bányakapitányság adatszolgáltatása alapján a településen megkutatott és nyilvántartott
ásványi nyersanyag lelőhely nem ismeretes.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik
elemzése












A kedvező természeti, épített környezeti adottságok kedvező lakókörnyezetet
eredményeznek, amelyek a turizmus fejlesztését is lehetővé teszik.
a külterületi lakott részek belterülettől való távolságuk függvényében hátrányos helyzetbe
kerülnek, melyek következménye az erőteljes elvándorlás,
Jánosmajor és Júliamajor belterületi fekvésük ellenére lakónépességük számát tekintve
jelentős mértékű csökkenést mutat, ennek következtében a településképük is hanyatló
Elsősorban a külterületi lakott részek öregedő és elszegényedő lakosságának következménye
az elhanyagolt kertek, rossz állagú épületek.
a beépítetlen belterületi építési telkek hosszútávon biztosítják az új lakóépület építés iránti
igény területi kielégítését,
a jelentős számú önkormányzati tulajdonú beépítetlen belterületi telkek
a mezőgazdasági telephelyek túlnyomó része kihasználatlan, hosszútávon jelentős mértékű
területi bővítésükkel nem kell számolni.
mezőgazdasági nagyüzemként működő Dalmandi Zrt. középhídvégi telephelye folyamatos
korszerűsítés következtében hosszútávon biztosítja a terület kihasználtságát.
a Paks II előkészítő munkálatainak hatása a közlekedési hálózat megújuló elemei, közműellátás bővítése, korszerűsítése, intézmények korszerűsítése.
Paks II gazdaság élénkítő hatása várható
Paks II népességmegtartó ereje várható

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
3.1.1. A folyamatok értékelése
A település életét a napjainkban is, és hosszú távon is Paks, illetve az atomerőmű bővítése határozza
meg. Az erőmű jelenléte, illetve a Paks II projekt előkészítésével kapcsolatos beruházások hatása már
jelentős mértékben érezhető a településen is. Számos további beruházás van tervben, illetve
továbbiak várhatók.
A kastélyok Tengelic múltjának fontos fennmaradt épített emlékei, melyek a település jövőjét is
meghatározzák, abban fontos szerepet kaphatnak. Részben már elkezdődött egy olyan folyamat, mely
ennek az értékes épületállománynak a megfelelő hasznosítására, kihasználásra épület.
A turizmus területén elindult fejlesztések (zöld út) és a közeljövőben elinduló kisebb-nagyobb
fejlesztések (Sió-projekt) kedvező hatása már most érzékelhető.
A település fő megélhetését a mezőgazdaság adja, melyen belül elsősorban a növénytermesztés a
jelentős. Utóbbi idők támogatási rendszerének köszönhetően, a korábban háttérbe szorult állattartás
szerepe ismét erősödni látszik.
A lakosság korösszetétel alapján – az országos tendenciát követve - öregedő, azonban a népeség
fogyása az utóbbi években lelassult, sőt stagnáló értéket mutat.
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A település megtartó ereje az országos átlag szerintinek mondható és a fiatalok helyi identitásának
erősítésével, lehetőségek feltérképezésével az elmúlt években javulás figyelhető.
A zöldfelületek ökológiai és használati értékének utóbbi években történt javítása kedvező
lakókörnyezetet eredményez, ezáltal az életminőség is javult.
A település hatályos településrendezési tervében kijelölt gazdasági, mezőgazdasági üzemi és
lakóterületi fejlesztések túlnyomórészt kihasználatlanok maradtak, így újak kijelölése nem javasolt,
azonban ezek felülvizsgálatát el kell végezni.
A külterületi lakott településrészek elnéptelenedése drasztikus és folyamatos. Ezen területek
újrahasznosítása is fontos feladat.
Az önkormányzat egy tudatos, átgondolt településfejlesztési elképzeléssel fokozatosan javítja a
településképet, közterületeket alakít ki, fenntartja azokat. A meglévő önkormányzati tulajdonú
épületek funkcióval való megtöltése mellett a karbantartásúkról, felújításukról gondoskodik anyagi
lehetőségének függvényében.
A település közösségi ereje az intézményeinek megtartásával, az identitás tudat erősítésével
fokozatosan erősödik.
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
GYENGESÉGEK
Társadalom
A település lakossága elöregedő, a képzett fiatalok elvándorolnak a településről.
Szélesedik a társadalmi szakadék a településen élők rétegei között.
Környezet
sajátos, szétszórt településszerkezet
településrészeken a közművesítés hiányos
lakásállomány elöregedő
felhagyott gazdasági területek látványképet rontó megjelenése
Gazdaság
A mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozása, késztermékek előállítása, értékesítése
alkalmas infrastruktúra hiányos.
ERŐSSÉGEK
Társadalom
a civil szervezetek, tevékenységek, a közösség megtartó ereje jelentős.
aktív kulturális és sportélet
jól működő szociális ellátórendszer
Környezet
megújult közúthálózat
oktatási, nevelési intézmények nagyrészt felújítottak
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korszerű, modern közösségi színtér megléte
rendezett közterületek
kiépült közművek, jó minőségű víz
Turizmus
kulturális és építészeti értéket képviselő kastélyok megléte és nagy száma
kedvező természeti adottságok turisztikai szempontból
melegvizes fürdővel rendelkező hotel a településen
Sió-csatorna közelsége
Borok, vizek, kúriák nevű zöld út kialakítása
Gazdaság
vállalkozások megtelepedésére alkalmas szabad területek megléte
kedvező természeti adottságok mezőgazdasági szempontból
kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés
LEHETŐSÉGEK:
Társadalom
az erőmű bővítés közvetve és közvetlenül munkahely-teremtő hatással lesz
a fejlesztések megvalósulásával a lakosság életminőségének emelkedése várható
az erőmű bővítés által generált kedvező folyamatok hatása a népesség számának stagnálása
Környezet
az erőmű bővítés kapcsán további közlekedési infrastruktúra fejlesztések várhatók
megújuló energiaforrások alkalmazása az intézmények, valamint a háztartások energiaellátásánál
a természeti és építészeti értékek feltérképezése.
Gazdaság
A település gazdasági életére az erőmű bővítés várhatóan pozitív hatással lesz
a mezőgazdasági szféra erősítése a tárolási és értékesítési feltételek megteremtésével
mikrotérségi központtá válni az atomerőmű bővítéshez kapcsolódó képzési helyszín biztosítása
szempontjából
Turizmus
kastélyok turisztikai szempontú kihasználása
Sió-projekthez való kapcsolódás
a külterületi lakott részek megüresedett lakóépületei a falusi turizmus számára nyújtanak kedvező
infrastrukturális és természeti környezetet
VESZÉLYEK
Társadalom
a település további öregedése,
a képzett, munkaképes lakosság elvándorlása
Környezet
a külterületi lakott részek elnéptelenedése, az itt lévő épületállomány üresen marad
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Gazdaság
a helyi vállalkozások és munkaerő nem képes sem közvetlenül, sem közvetetten csatlakozni az erőmű
bővítéshez
az erőmű bővítés nem a helyi munkaerő bázisra támaszkodik
Turizmus
az erőmű megítélésével járó kockázat a látógatószám csökkenésével jár
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
A településfejlesztési célok nagy részét a település műszaki adottságai befolyásolják.
A biztonságos, élhető lakókörnyezet biztosítása az önkormányzat feladata, aminek kialakítását a
településrendezési eszközök szabályozzák.
Az előző pontokban ismertetett közlekedési,- településszerkezeti,- geomorfológiai-, vízföldrajzi
adottságokat, a természetvédelmi, épített örökség értékeit szem előtt tartó szabályozás szükséges.
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3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolása

Problématérkép
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Korlátok
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Értéktérkép
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a
lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Tengelic történelmi része, központja
Tengelic központjában lévő területen belül lakóépületek mellett vallási, igazgatási, oktatási,
kereskedelmi, egészségügyi és szolgáltató rendeltetésű épületeket is találunk.
A területen hagyományos utcaképeket nem találunk. A XX. század elejétől napjainkig megtalálható
építési stílusok miatt egységes karakterről nem beszülhetünk.
Tengelic kertvárosi része
Tengelic központi belterületi részén találunk modern, családiházas övezetet is.
A tetőteres vagy egyszintes lakóépületek előkerttel kerültek elhelyezésre, oldalhatáron vagy attól
csurgó távolságra. Az utcák egyenes vonalvezetésűek és szélesek. A járdák és vízelvezető árkok
hiányoznak, így jellemzően széles zöldsáv kíséri a burkolt utat.
Falusias településrészek
Tengelic központi belterülete, Júlia major, Szőlőhegy és János major tartozik ebbe a kategóriába, illetve
külterületen számos kisebb terület, így például Kishídja, Vadász major.
Ezt a karaktert jellemzően a földszintes családi házak jellemzik, melyek nagyrészt egységesen
kialakított utcákat alkotnak.
Kastélyok, kúriák területei
Tengelic történelmi múltjából fakadóan számos kastéllyal, kúriával rendelkezik. Ezek részben őrzik még
az egykori telekszerkezetet, a kastélyokhoz tartozó kerteket, parkokat, valamint a hozzájuk tartozó
kiszolgáló épületeket.
Majorok, üzemek területe
A külterület meghatározó elemei a mezőgazdasági üzemek, telephelyek területei. Épületállománya
funkciójából adódóan alapterületileg és/vagy magassági szempontból karakteres.
Külterület:
A külterület jelentős része mezőgazdasági művelés alatt áll, kisebb része erdő. A Sió és a Sárvíz
mentén, valamint a két vízfolyás között a szántóterületeken kívül legelők, rétek is találhatóak.
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3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály Népszámlálási szervezési osztálya (továbbiakban:
KSH) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján adott adatszolgáltatása,
állásfoglalása szerint Tengelicen nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján
megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek.
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A település az előző pontok lehatárolásain kívül nem rendelkezik egyéb szempontból beavatkozást
igénylő területekkel.
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