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I.

BEVEZETÉS

1. Településfejlesztési döntés
Az önkormányzat képviselő‐testülete 35/2017. (III. 22.) számú határozatában döntött a község
Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési Tervének teljes körű felülvizsgálatáról.
2. Előzmények
A település rendelkezik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) tartalmi követelményeinek megfelelő
településrendezési tervvel, melyet a PÉCSÉPTERV STÚDIÓ készített 2006‐ban, tervező Csaba Gyula.
Az önkormányzat ‐ jogszabályi kötelezettségének eleget téve ‐ a településrendezési terv
felülvizsgálatának elkészítése céljából szerződést kötött a ColoLine Terv Építészeti és Városfejlesztési
Kft‐vel. A szerződés részeként új Településfejlesztési koncepció készült, melyet a testület 140/2017.
(XI. 28.) számú határozatával fogadott el.
A koncepció részeként Megalapozó vizsgálat is készült, mely a településszerkezeti terv Megalapozó
vizsgálataként is felhasználásra kerül.
Tengelic község Önkormányzata – szintén jogszabályi kötelezettségének eleget téve – elkészítette a
Településképi Arculati Kézikönyvét, Településképvédelmi rendeletét és Értékleltárát.
A fejlesztési döntés alapján felülvizsgálatra kerül a község korábbi 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.

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása:
Az Önkormányzat képviselő‐testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a település teljes közigazgatási
területére vonatkozóan az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
kormányrendeletben (továbbiakban EljR.) meghatározott településrendezési követelményeknek és
jelmagyarázatának figyelembevételével a településrendezési eszközöket. A tervek elkészítésekor az
EljR 2017. január 1‐jétől korábbi hatályos előírásai kerültek figyelembe vételre.
A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának
és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település
fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes
területrészeinek területfelhasználását a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. (EljR. 9. § (2))
A település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet
természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket. jogokat és kötelezettségeket a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. A helyi
építési szabályzat mellékletét képezik a szabályozási tervlapok.
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Tervezési szempontok:
A településrendezési terv elkészítésekor a 2006‐ban elfogadott terveket kellett kiindulási pontként
figyelembe venni. Az abban szereplő területfelhasználási besorolásoktól, közlekedési elemektől és
egyéb elemektől való eltérés kizárólag az alábbi indokok egyike által történt:
 lakossági, vállalkozó, önkormányzati fejlesztési igények jelentkezése
 államigazgatási szervek adatszolgáltatása (alaptérkép, természetvédelmi területek, erdők
területe, régészeti lelőhely, vízvédelmi területek, stb.)
 tervi hierarchia, azaz a magasabb szintű tervek figyelembevétele: országos, megyei
 jogszabályi előírásoknak való megfelelés (OTÉK, 1997. évi LXXVIII törvény, biológiai aktivitás
szinten tartása érdekében) Folyamatosan változó jogszabályi környezet
Fenti szempontok érvényesítése érdekében:
 Elsődlegesen a korábbi szabályozási tervlap övezeti besorolása került figyelembe vételre.
Ezáltal a szerzett építési jogok biztosítva vannak
 A fejlesztési igények megismerése érdekében egyeztetések történtek a helyi vállalkozók
képviselőivel, önkormányzattal (polgármester úr és jegyző asszony személyében), valamint
helyi lakosokkal. Hirdetmény formájában a honlapra is kikerült
 Partnerségi egyeztetés az ezt szabályozó helyi rendelet alapján történt, ennek megfelelően
lakossági fórumot tartott az önkormányzat
 Adatszolgáltatások megtörténtek, ezek bedolgozása a tervbe megtörtént. Jelentős változtatást
eredményezett az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása a nyilvántartott erdőkről szóló
adataival
 Az aktuális alaptérkép a korábbihoz képest változásokat tartalmaz (pl. művelési ágváltás,
telekhatár) ez kisebb léptékű módosításokat igényelt a terven
 Jelenleg folyamatban van a magasabb szintű tervek felülvizsgálata, melyeknek a települési
szintű terveknek meg kell felelnie

Az előzőekben ismertetettek alapján az alábbi jelentősebb módosítások kerülnek beépítésre a
településszerkezeti terve:








Ötház és a település között, az út két oldalán tervezett lakóterületek csak szerkezeti tervben
voltak jelölve. A kialakult állapotnak, azaz a földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágnak
megfelelő besorolást kapják
Pusztahencse felé tervezett összekötő út Felső‐Tengelic pusztát nem érintve, a Szőlőhegyi
bekötő út csatlakozási pontjából indulva kerül jelölésre
Rollecate Kft telephely bővítése
71/3. hrsz‐ú telek lakó‐ és szociális létesítmények elhelyezésére alkalmas övezetbe sorolása
(településközpont vegyes, Vt)
Az Lf‐vt jelű területek átsorolása településközpont vegyes területbe (Vt)
Dalmandi Zrt. igénye alapján Középhídvégen a 0300/20. hrsz‐ú telek Má övezetben lévő
részének, valamint a 0300/14. hrsz‐ú telek mezőgazdasági üzemi területbe sorolása
Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján korábban nem erdő területbe sorolt
földrészletek erdő területfelhasználásba sorolása
0130., 0132., 0348a. b. c., 0344, 0334 b., 0343, 0342, 0302 c., 0358 b., 019/1, 092/16., 0101/1
a., 0105/1 a., 0108/3 a., 0122., 03/5. a., 0110/3 b., 0114/19, 0110/5 b, 0110/4 b, 0110/6 b.,
0110/21 b, 0110/24 b, c, 0287/11, 0125/1., 0125/2., 0192/24 a., b., 0189., 0154/1 a., d.,
0192/13., 0192/25., 0171/1‐6., 099/3, /6, /7, /8, 0151/11., 0310 b., 01420/2., , 0245/34,
0245/7., 0434., 0142/1 a., 045/1 a., 019/3, 0390/2 c., 0394 c., 0381/1 a., 0151/10 a., 0245/21,
0333 a.
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korlátozott mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági területbe kerül a 0108/2,
0108/3 b., 0108/5, 0108/7‐9, 0114/13, 0106/3, 0115/1c, 03/8, 03/7, 0120/1‐3, 0122, 0123/1‐
2, 0123/4‐7, 0123/11, 0123/14, 0123/15‐19, 0123/21‐22, 0142/1b
0403/2, 0401/1, 0401/2. hrsz‐ú telkek közlekedési területből mezőgazdasági területbe

Továbbá államigazgatási szervekkel véleményeztetésre került a közbenső véleményezési eljárás során
az alábbi fejlesztési igény is:
08/11. hrsz‐ú telek napelem park elhelyezését lehetővé tevő besorolása. Mivel ökológiai folyosó
övezetével érintett, ezért csak beépítésre nem szánt területbe kerülhet. (Km, azaz megújuló
energiaforrások számára alkalmas különleges területbe kerül).
A beérkezett vélemények azonban ‐elsősorban az ökológiai folyosó sérülése miatt nem támogatták az
elképzelést, mely kikerült a jelenlegi tervből.
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1. melléklet
112/2018 (X. 30.) önkormányzati határozathoz
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP
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2. melléklet
112/2018 (X. 30.) önkormányzati határozathoz

II.

TENGELIC TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A tervezési terület felhasználása

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:
Beépítésre szánt területbe soroljuk azokat a beépített vagy további beépítésre szánt területeket,
amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10 %.
Lakóterületek:
Tengelic beépített területeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetben ( Lf ) marad, igazodva a
kialakult állapotokhoz. Az övezetben lakóépületek, mező‐ és az erdőgazdasági építmények, valamint a
terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú épületek; továbbá
kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetésű építmények helyezhetők el.
Már a 2006. évi, többször módosított korábbi hatályos rendezési terv (továbbiakban röviden korábbi
hatályos terv) is jelöl jelentős számban beépítetlen építési telkeket a falusias lakóterületi övezeten
belül: Móra F. utca két oldalán, a Kolozsvári utca belterületbe csatolandó nyugati oldalán, Szőlőhegyen
a Hunyadi utcában, és számos kialakítandó utcában, Jánosmajorban a főút mentén (összesen ~ 225 db
telek). A felülvizsgálat során ezeket változatlanul lakóterületi besorolásban hagyja a terv. A korábbi
hatályos tervhez képest az Ötház és Tengelic belterülete között, az út két oldalán egy építési
telekméretben falusias lakóterületbe sorolt terület az aktuális nyilvántartás szerinti területfelhasználási
besorolást kapja.
A falusias lakóterületen a megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,5
Tengelic belterületei lakóterületeinek kisebb része kertvárosias lakóterületbe (Lke) kerül a Munkácsy
M. és Bezerédj I. utcákban. A terület nagyságában a korábbi hatályos tervhez képest változás nincs.
Az övezetben a lakó rendeltetésen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, szállás jellegű és sport rendeltetésű
épület is elhelyezhető.
A kertvárosias lakóterületen a megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,6
Vegyes területek:
A településközpont terület (Vt) elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
A korábbi hatályos terv a község oktatási, egyházi, igazgatási intézményeit magába foglaló központi
részt falusias lakóterületbe sorolta, melyre településközpont övezetre jellemző előírást tett. A
felülvizsgálat során ezek a területek‐ a rajtuk elhelyezett funkciók miatt‐ településközpont terület
övezetébe kerülnek besorolásra.
A településközpont területen a megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 2,0
Gazdasági területek:
A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
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Az ipari terület (Gip), olyan gazdasági célú ipari létesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
A környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület (Gip‐z) a különleges veszélyes (pl. tűz‐, robbanás‐,
fertőzőveszélyes) bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények
elhelyezésére szolgál.
Az egyéb ipari terület (Gip‐e) elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei elhelyezésére szolgál.
Az általános gazdasági terület (Gip‐á) környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére
szolgál.
A korábbi hatályos terv jelentős méretű gazdasági területeket jelölt ki a 6233. számú országos
mellékút déli oldalán., melynek egy része kereskedelmi, szolgáltató, másik része ipari terület. A terület
jelen is beépítetlen, azonban területi felhasználását indokolja Paks közelsége, a terület megfelelő
helyzete.
A korábbi hatályos tervhez képest alábbi változások történnek a gazdasági területeket illetően:
 Középhídvég pusztán az ipari terület mezőgazdasági üzemi területbe kerül sorolásra;
 Az Ötháztól északra lévő Rollecate Kft. telephelyének bővítése érdekében ipari terület kerül
kijelölésre;
 Tengelic, Kossuth L. utcában lévő Homológia Kft. egykori telephelyének területét
kereskedelmi, szolgáltató területből településközpont területbe kerül.
A terv egyéb gazdasági területei a korábbi hatályos tervhez képest változatlanok maradnak.
Különleges területek:
Különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is
védelmet igényelnek.
Mezőgazdasági üzemi területbe (Kmü) tartoznak a Katalin major, Középhídvég puszta, Alsóhídvég
puszta mezőgazdasági telephelyei. Katalin major és Alsóhídvég puszta alulhasznosított területek.
Területfelhasználási besorolása indokolt, más fejlesztési igény felmerülése hiányában változatlan
marad. Középhídvég pusztán a korábban mezőgazdasági területbe sorolt.
Idegenforgalmi terület: (Ki)
A terület turisztikai, vendéglő, szálláshely‐szolgáltató, szórakoztató, kulturális, egészségügyi, szociális
funkciójú épületek elhelyezésére alkalmas.
A korábbi hatályos terv intézményi területbe sorolja az Orchidea hotel területét és a Gindly‐
Benyovszky kastély területét Felső Tengelic pusztán, a Csapó‐kastély területét Közép Tengelic pusztán,
a Gindly‐ Bárány kastély területét Középhídvégen, a Schell‐kastély területét Katalin majorban, a
Bernrieder‐kastély területét Középhídvégen, a Jeszenszky ‐kastély területét Alsóhídvég pusztán.
A felülvizsgálat során ezen területek besorolásának elnevezése változott, területi hatálya változatlan
maradt.
Az idegenforgalmi terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 2,0
Közmű célú területbe (Kk) tartoznak a település vízmű‐kútjai, víztározói, szennyvíztisztító telepe.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:
A beépítésre nem szánt területen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb
10 %.
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Erdőterületek:
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 (Eg) 723,11 ha,
védelmi (Ev) 316,25 ha, közjóléti (Ek) 6,22 ha.
Az Adattárban szereplő erdők besorolása az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatásának figyelembe
vétele mellett történt.
A település közigazgatási területén, kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterületek nagysága:
419,66 ha.
Védelmi erdőterületen – erdei kilátó, magasles kivételével – épületet elhelyezni nem lehet.
A felülvizsgálat során az erdők mérete a korábbi hatályos tervhez képest változott. Méretét tekintve
növekedett.
Mezőgazdasági területek:
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és –tenyésztés, 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.
Az általános mezőgazdasági területen belül a terv megkülönböztet korlátozott (Mko) és korlátozás
nélküli (Má) mezőgazdasági területeket. A korlátozást természetvédelmi okok indokolják.
Különleges beépítésre nem szánt területek:
Temető területe (Kb‐t):
A település közigazgatási területén belül lévő összes működő (5 db) és nem működő temető területe
került ebbe a területfelhasználásba. A területen belül elsősorban a temetkezéshez szükséges
építmények helyezhetők el.
A felülvizsgálat során változatlan marad.
Sportpálya területe (Kb‐s):
Tengelic község központi belterületén találjuk a település egyetlen sportpályáját. A területen belül
elsősorban a sportoláshoz szükséges építmények, létesítmények helyezhetők el.
A korábbi hatályos terv jelölte ki, a felülvizsgálat során változatlan marad.
Ökológiai terület (Kb‐ö):
A fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedésének segítését, a
fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztését szolgáló létesítmények
elhelyezésére alkalmas terület.
A korábbi hatályos terv jelölte ki, a felülvizsgálat során változatlan marad.
Vízgazdálkodási területek:
Vízgazdálkodási területbe (V) került besorolásra a Sió‐csatorna, a Sárvíz –csatorna, a község területén
lévő tavak, vízfolyások, árkok.
Felülvizsgálat során változás nem történt.

10

Közlekedési területek:
Közlekedési terület közúti és közmű területébe tartoznak a község meglévő és tervezett útjai.
A korábbi hatályos tervhez képest az alábbi változásokat hozza a terv:
M6 jelű gyorsforgalmi út‐ Tengelic‐ Szőlőhegy – Pusztahencse közti új összekötő út nyomvonala a
6234. számú mellékút északi irányú folytatásában kerül jelölésre. A korábbi hatályos terv ezt Felső
Tengelic pusztán keresztül vezette.

2. A tájrendezés és természetvédelem

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
Tolna megye területrendezési terve szerint Tengelic területét érinti a kiváló és jó termőhelyi adottságú
szántóterület térségi övezete.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési
feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
A településen még mindig döntő a mezőgazdasági termelés. A szántóföldi növénytermesztést a
termőterületek 66,8 % ‐án folytatnak, amely a megyei átlag (58 %) felett van.
Tolna megye területrendezési terve szerint Tengelic kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és
erdőtelepítésre alkalmas terület térségi övezetéhez tartozik.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló
erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését ‐ védelmi, gazdasági,
közjóléti ‐ egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak.
Tengelicen a termőterületek 14,9 %‐a erdő, ez jóval alacsonyabb a Tolna megyei átlagnál, amely 18,9
%.
Nagy kiterjedésű erdő található Felső Tengelicen. A kastélyt és tavat körülvevő erdő védelmi, a
távolabbi erdő elsődleges rendeltetése faanyag termelő, gazdasági erdő. A védelmi erdő jellemzően a
régi kastélypark fáiból áll, a gazdasági erdő főfafaja az akác. Több helyen látható vegyes erdő,
erdeifenyővel elegyes akácerdő. Gazdasági erdő található Alsó‐Tengelicen több foltban, valamint a
Szőlőhegyi dombokon. Védelmi erdők a Sárvíz mentén található fűz és nyárfaerdők.

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A település közigazgatási területén nem található Ramsari terület.
Natura 2000 területek:
Tengelici rétek HUDD20070 különleges Természetmegőrzési Terület, kiterjedése 466,35 ha. A védelem
alatt álló rétfolton fellelhető a pókbangó (Ophrys sphegodes) és az agár sisakos kosbor (Anacamptis
morio).
Szedresi Ős‐Sárvíz HUDD20073 különleges Természetmegőrzési Terület, kiterjedése 753,01ha,
Tengelichez tartozó rész területe 227,4 ha.
Természetvédelmi célkitűzés a területeken a pannon homoki gyepek, az üde magas füvű kaszálók,
illetve a valamikori Ős‐Sárvíz árterén kialakult mocsárrétek és fűz ligeterdőinek védelme.

11

Ezeken a területeken az extenzív, hagyományos tájhasználattal, a területen előforduló jelölő, illetve
védett növény, mint pl. az országosan is jelentős számban előforduló tarka sáfrány, és állatfajok, mint
pl. a haris vagy a réti tücsökmadár, életfeltételeinek a javítása a cél.

Országos jelentőségű védett területek
Dél‐ Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe 7546,5 ha, ebből fokozottan védett 964,7 ha. A védetté
nyilvánítás célja a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős‐Sárvíz hajdani
medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és
állatvilág megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. Tájvédelmi körzet Tengelic területét
a Sárvíz melletti területekkel és a Tengelici rétek különleges természetmegőrzési terület egy részén
érinti.

Országos ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az
országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Tengelicen a Felső‐Tengelici erdős
területeket, Tengelici réteket, valamint a Sió Sárvíz környezetében lévő területeket érinti.

A Dél‐Mezőföld Tájvédelmi körzet, valamint a Natura2000 területek települést érintő részei
magterületbe tartoznak, az ezeken kívüli Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek pedig
ökológiai folyosóba.
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek
(többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok,
élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben
természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek
(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Tengelicen tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Felső‐Tengelicen a Benyovszky kápolna
és a Orchidea Hotel körüli erdős, parkos terület, Közép‐Tengelic és Középhídvég közötti az Éri‐
patakot övező Tengelici rétek és erdős területek, valamint a Sió Sárvíz környezetében lévő területek.

Helyi jelentőségű védett területek és botanikai értékek
Tengelic Község Önkormányzata 24/2007. számú rendelete alapján az alábbi területek helyi
jelentőségű védett természeti területek közé tartoznak: Benyovszky‐park (Arborétum), Bogárzó‐tó,
Csapó‐park.
Benyovszky‐park
Fontos a meglévő idős fák védelme, az elpusztult fák pótlása, természetesen a már itt lévő fafajokat
részesítve előnybe. Jelenleg a parkban élő védett és nem védett állatvilág érdekében az elpusztult
illetve kidőlt fák eltávolítása csak a legszükségesebb mértékben történik meg, így biztosítva megfelelő
élőhelyet a rovarok, de a madarak (odú) számára is. Az invazív fafajok (bodza, celtis, bálványfa)
terjedésének megfékezése igen fontos, hogy a kialakult erdőkép fennmaradhasson.
A természetvédelmi értékek mellett fontos a kultúrtörténeti értékek megőrzése is. A Benyovszky‐
kápolna környezetében az egykori angolparkot fel kellene újítani, a megmaradt faóriások környezetét
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kitisztítani és az egykori sétányokat vissza kellene állítani. Természetesen az eredeti angolpark
maradéktalanul nem állítható vissza, mert a kastély és park valamikor szoros egységet képezett. Mára
a kastély magántulajdonként körülkerített és elkülönített a környezetétől. Bizonyos részeken az
angolparki jelleg visszaállítását a település közeli helyzete is alátámasztja, mert itt biztosítható a
szabadidős, természet‐ és tájismereti, valamint egészségmegőrző tevékenység.
Bogárzó‐tó
A terület védettségét még napjainkban is elsősorban élőhelyi szerepe indokolja. A vizes élőhely
jellegnek megfelelően elsősorban hüllők, kétéltűek élnek nagy számban, és figyelemre méltó a terület
madárvilága is.
Csapó‐park
A park legértékesebb része az eredeti tó partján megmaradt fák sora. Található itt 3 db mocsárciprus
(Taxodium distichum), mely közül az egyik a tóban van. A park értékeihez tartozik az 5 db kocsányos
tölgyfa (Quercus robur), amelyek törzskörmérete 4,5 m feletti. Itt található fekete dió (Juglans nigra),
hatalmasra nőtt platánfák (Platanus acerifolia).
A főbejárattól az épületig vezető út mellett kétoldalt vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor
található. Az épület előtt buxus sövénylabirintust alakítottak ki. Sajnos a bokrokat a selyemfényű
puszpángmoly károsítja. Az épület mögötti buxus sövény, szintén károsodott. Az épület mögötti nagy
tisztást facsoportok övezik. Az épület körüli parkrész gondozott, a távolabbi fás területek elvadultak. A
horgászegyesülethez tartozó területen csak a tó környékét gondozzák, a többi részen szinte
áthatolhatatlan a bozótos.
A kúriától 2 km‐re nyugatra található a Csapó‐kripta. A kripta távolabbi környezetében az erdő
elvadult, de a közvetlen környékét kitisztították. A sírhoz vezető lépcső mellett virginiai boróka sor
található. A kripta mellett több értékes lombos fa is van pl. tölgy, juhar, kőris.
Tengelici kocsányos tölgyek
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 2 db kocsányos tölgy
((Quercus robur) törzskörmérete 3,5 m és 4,6 m.

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLETEK ÉS BOTANIKAI ÉRTÉKEK
Schell‐kastély kert Katalinpuszta, Felsőhídvég (370/9 hrsz)
A kastélyhoz közvetlenül kapcsolódó erdőrészletet és a bevezető út platánsora helyi védelemre
érdemes. Az erdő kitisztítása, az értékes faóriások megmentése sürgető feladat.
Bernrieder‐kastély kert Középhídvég (0300/16 hrsz)
A park fáinak életkora 100‐150 év körüli. A fák pótolhatatlan értéket képviselnek, ezért a park helyi
jelentőségű védelmét indokoltnak tartom.
Jeszenszky‐kastély Alsóhídvég (0130/2 hrsz)
A faóriások értékének megőrzésére a terület helyi jelentőségi védelme indokolt.
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Gindly‐Bárány‐Kúria parkja Alsótengelic ( 0405hrsz)
A park területi védettségét a sok értékes fa indokolja, amelyek nem csak ökológiai értéket képviselnek,
hanem az épülettel együtt történelmi hangulatot biztosítanak.
Ostorfa, Celtis occidentalis (0387 hrsz)
A fa, ritkaságnak számító közel 5 m törzsméretű, nyugati ostorfa Észak‐Amerikából.
A fa közvetlen környezete elhanyagolt (illegális szemétlerakó hely). A szemét elszállítása után, a fa a
mellette lévő kis park részeként, jó hátteret adna a fakeresztnek és haranglábnak. Itt további
parkosítást is célszerű végezni.
Vörös tölgy, Quercus rubra (292/1 hrsz)
Védelmét a fa nagy mérete (3,5 m törzskörméret) és díszértéke, érdekes levele és szép őszi lombszíne
indokolja.
A fa jobban tudna érvényesülni, ha a mellette álló kisebb méretű tölgyfa és az alánőtt lucfenyő
kivágásra kerülne.

Javaslatok:











A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a
mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására.
A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt kivágták,
ezek pótlására az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok mentén újakat kell ültetni. Ide
sorolható a termesztést szolgáló épületek, létesítmények környezetének, illetve töltések és
rézsűk növényekkel való betelepítése is.
Az agro‐ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása.
Tájkímélő agrotechnika, vetésforgó, vetésszerkezet, tápanyagellátás, öntözés alkalmazása,
erózióvédelem, integrált növényvédelem, tarlóégetés elkerülése.
Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj‐degradáció mérséklése és megelőzése, a talaj
vízháztartási képességének a javítása.
A tisztított szennyvíz és szennyvíziszap szakszerű felhasználása.
A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházásoknál a talajvédelmi szabályok betartása,
a beruházással érintett humuszos termőréteg megmentése és a környező talajok
minőségének megóvása.
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek figyelembe vételével javasolt. Ezeken a
területeken a természetes, illetve a természetszerű erdők telepítése a közjóléti értékek
növelése a cél.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatkozóan: A Sió és a Sárvíz
közötti részen törekedni kell a terület eredeti illetve az eredetihez közeli állapot megtartására.
Az erdős területeken csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást‐oktatást
szolgáló épületek elhelyezése javasolt a természeti értékek sérelme nélkül. Az övezetben
található mezőgazdasági területeken törekedni kell a művelési ágak kialakult arányainak
megtartására.
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Látványképi szempontból takarandó elemek: Ipari és mezőgazdasági üzemeket látványképi
szempontból háromszintes növényzettel javasolt takarni a közelükben lévő lakóterületek
védelme érdekében.
Javasolt a helyi botanikai értékek rendelettel történő levédése, a védettség tényéről és
leírásáról tájékoztató tábla elhelyezése.

3. A zöldfelületi rendszer
A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint termesztési és
kondicionáló célúak lehetnek. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint belterületiek vagy külterületiek
lehetnek.
A település belterületén a lakótelkek kertjei, az utcák menti zöldsávok, a temetők zöldfelületei, a
külterületen pedig a Sió‐csatorna és a Sárvíz‐csatorna, azokat kísérő mocsarak, jelentős méretű rétek,
legelők, valamint az erdők, út és árok menti fasorok, továbbá az egyéb mezőgazdasági területek
képezik a település zöldfelületi rendszerét.
BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK
A belterületi zöldfelület olyan összefüggő, általában növényzettel fedett területe a településnek, amely
pihenésre, üdülésre, a település klímájának javítására, területi tagolásra, a településkép élénkítésére, a
lakosság fiziológiai, pszichológiai és esztétikai értelmű kondicionálására alkalmas.
A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. Korlátlan, korlátozott
használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek.
Korlátlan használatú zöldfelületek:
Közparkok, közkertek: Tengelicen közpark és közkert nem került kijelölésre.
A település egyik legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok nagymértékben
javítják nem csak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet minőségét is, így nagy
jelentőségűek a település zöldfelületi ‐ rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni
kell a fásítást a település utcáiban. A széles utcák alkalmasak nagy lombú fafajokból álló fasorok
telepítésére. A szűk utcákba alacsony fák telepíthetők (gyümölcsfa, gömbfa). A fafaj megválasztásánál
figyelembe kell venni az utcai légvezetékeket is.
Értékes fasor található a Munkácsy Mihály utcát és a Rákóczi Ferenc utcát összekötő gyalogos sétány
mellett.
Korlátozott használatú zöldfelületek
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények
Iskola udvar, Petőfi Sándor utca (292/1 hrsz): Az udvar rendezett, jól fenntartott. A kert értékes fáinak
a megtartása a jövőben is indokolt.
Óvoda udvar, Aradi utca 6. (490 hrsz): Az itt található értékes fák hosszú távú megtartása szükséges.
Sportcsarnok (291/3 hrsz): Javasolt a telek egészét parkosítani, a játszótér mellé fitneszparkot
elhelyezve több korosztály számára is biztosítható lenne az aktív pihenés. A növényültetésnél előnybe
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kell részesíteni a lombos fákat és cserjéket. A jelenlegi túlzott örökzöld telepítés komorrá teszi az
épület környezetét és a kert használata is korlátozott.
Jézus Szíve Római Katolikus templomkert (489/1 hrsz): A kert rendezése a közeljövőben indokolt. A
betonoszlopos drótkerítés helyett esztétikus kerítés építését javaslom. A kert zártságát okozó
örökzöldek ritkítása is célszerű lenne.
Református templomkert (293/1 hrsz): A sűrű örökzöldek a kertet leárnyékolják, ezért ritkításukkal
lehetőség lenne virágágy illetve rózsaágy kialakítására.
Evangélikus templomkert (179 hrsz): A sűrűn telepített örökzöldek ritkítását, a kert gazdagítására
évelők, rózsák telepítését javaslom.
Zöldfelületi jellegű intézmények
Temetők
Tengelici temető, Tengelic szőlőhegyi temető, Jánosmajori temető, Birtokközpontok temetői:
Javasolt a körülkerítésük kegyeleti okok és jogszabályi előírások miatt. Lakóházakhoz közeli részüket
erősebb növénytelepítéssel javasolt elhatárolni. Az elhagyott temetőket emlékparkká kell alakítani.
Sporttelep (0123/9 hrsz)
A sporttelep a Kossuth Lajos utcához csatlakozó bekötő útról közelíthető meg. Itt kiszolgáló épület,
lelátó és gyepes sportpálya található. A sporttelepet nyárfasor veszi körül.
A sporttelep szépen gondozott. A nyárfák cseréjét a fa tulajdonsága indokolja, gyorsan nő, de hamar
elöregszik és törékennyé válik. Vattaszerű termése is sok kellemetlenséget okoz.
4. Az örökségvédelem
A községben 7 műemléki védettségű objektum található, amelyre a kulturális örökség védelméről
szóló törvény vonatkozó előírásai betartandók.
törzsszám azonosító cím

név

védelem

helyrajzi szám

9140

14705

Katalinpuszta

park

Műemlék [tartozék]

0370/9

9140

14706

Katalinpuszta

melléképületek

Műemlék [tartozék]

0370/9

9140

14707

Katalinpuszta

kápolna

Műemlék

0370/9

9141

14708

Alsóhídvég

park

Műemlék [tartozék]

0290/4, 0290/2, 0290/3

9141

14709

Alsóhídvég

melléképületek

Műemlék [tartozék]

0290/4

9142

14710

Középhídvég

park

Műemlék [tartozék]

0300/19

9142

14711

Középhídvég

tiszttartói ház

Műemlék [tartozék]

0300/19

9142

14712

Középhídvég

cselédházak

Műemlék [tartozék]

0300/16

9142

14713

Középhídvég

gazdasági épületek

Műemlék [tartozék]

0300/16

9142

14714

Középhídvég

kertilak

Műemlék [tartozék]

0300/16

9900

14715

Felsőtengelic

park

Műemlék [tartozék]

069

16

9900

14716

Felsőtengelic

melléképület

Műemlék [tartozék]

069

Műemléki környezet

086/18, 086/12, 054/2

Gindly‐Benyovszky‐kastély ex‐
9900

19706

Felsőtengelic

lege műemléki környezete

0291/14, 0291/15,
0291/16, 0291/17,
0291/18, 0291/19, 0291/2,
0291/20, 0291/21, 0301,
v. Jeszenszky kastély ex‐lege
9141

4219

22509

műemléki környezete

Műemléki környezet

0294, 0295/2

Gindly‐Benyovszky‐kúria

06, 0388/2, 0388/1, 0387,

(szociális otthon) ex‐lege

0386/5, 0404/10, 0404/3,

műemléki környezete

22511

0287/33, 0302, 0292, 0293,

Műemléki környezet

0404/2, 0407, 0406
0363, 0370/8, 0371, 0372,

Schell‐kastély ex‐lege
9140

22514

műemléki környezete

0373, 0374, 0367, 0369,
Műemléki környezet

0366

Műemléki környezet

0300/20, 0300/6

Bernrieder‐kastély ex‐lege
9142

4220

22521

műemléki környezete

22523

R. k. kápolna (Szeplőtelen

033/3, 038, 045/2, 022,

Fogantatás) ex‐lege műemléki

032, 031, 023/1, 019/5,

környezete

Műemléki környezet

019/3, 012

Műemlék

0405

Gindly‐Benyovszky‐kúria
4219

8772

Alsótengelic

(szociális otthon)

021/3, 021/5, 021/6, 021/9,
021/10, 021/11, 021/12,
R. k. kápolna (Szeplőtelen

021/13, 021/14, 021/15,

4220

8776

Középtengelic

Fogantatás)

Műemlék

021/2

9140

8774

Katalinpuszta

Schell‐kastély

Műemlék

0370/9
0290/1, 0290/2, 0290/3,

9141

8771

Alsóhídvég

v. Jeszenszky kastély

Műemlék

0290/4

9142

8775

Középhídvég

Bernrieder‐kastély

Műemlék

0300/19

Műemlék

069

Gindly‐Benyovszky‐kastély
(Kiss István szobrászművész
9900

8773

Felsőtengelic

emlékmúzeuma)

Tengelic község építészeti értékei közül műemléki védelemre érdemes épület egy van: a Csapó‐kastély
épülete, Felső‐Tengelic, 012/2. hrsz.

A helyi védelemre érdemes objektumokat az Értékleltár tartalmazza. A településen 31 helyi védelemre
javasolt objektum található. Az építészeti értékek megóvása érdekében javasolt helyi rendeletet
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alkotni, amely meghatározza a védett objektumok körét, az azokra vonatkozó külön előírásokat,
eljárásokat.
Helyi védelemre érdemes építmények listája
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

18

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

43.

Tengelic‐Jánosmajor, Mátyás király u. 35.

lakóépület

1372

44.

Tengelic‐Jánosmajor, Mátyás király u. 45

lakóépület

1367

45.

Tengelic, Kishidja 27.

lakóépület

0251/13

46.

Tengelic, Kishidja 25.

lakóépület

0251/12

47.

Tengelic, Kishidja 9.

kerítés

0251/5

48.

Tengelic, Kishidja

harangláb

0252

49.

Tengelic, Középhídvég

tiszttartói ház

0300/19

50.

Tengelic, Középhídvég

istálló épület

0300/16

51.

Tengelic, Közép Tengelic

kereszt

021/6

52.

Tengelic, Közép Tengelic

istállók

023/4

53.

Tengelic, Közép Tengelic

istálló

021/11

54.

Tengelic, Közép Tengelic

Csapó‐kastély

021/2

55.

Tengelic, Felső Tengelic puszta

Benyovszky kápolna

054/3

56.

Tengelic, Felső Tengelic puszta

szobor

054/2

Az 56 darab objektum közül a településkép védelméről szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet 53 darab építményt helyi védelem alá helyezett.

A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség
védelméről szóló törvény vonatkozó előírásait.
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze 17 db régészeti lelőhelyet tartalmaz.
azonosító

megye település

lelőhelyszám

név

védelem

HRSZ

23058

Tolna

Tengelic

1

Középhídvég, Sziget

szakmai

0325, 0329, 0327

23307

Tolna

Tengelic

2

Sertésszállás

szakmai

23308

Tolna

Tengelic

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

Tolna

Tengelic

4

Alsóhidvég, Jánosmajori sziget

szakmai

0330, 0310, 0328

23311

Tolna

Tengelic

5

Felsőtengelic puszta

szakmai

086/10, 092/1

38854

Tolna

Tengelic

6

Török‐domb

szakmai

0322, 0321, 0319

23312

Tolna

Tengelic

7

Felsőtengelic, Bogárzó‐dűlő

szakmai

48173

Tolna

Tengelic

8

Középtengelic, Sziget

szakmai

092/34, 092/35, 092/33
045/2, 019/3, 045/1, 046,
012, 019/5

48174

Tolna

Tengelic

9

Kistengelic I.

szakmai

0110/22

48176

Tolna

Tengelic

10

Nyulas‐tó II.

szakmai

0110/6

19

48177

Tolna

Tengelic

11

Simon‐dűlő

szakmai

01400/5, 01400/3

49525

Tolna

Tengelic

12

Alsó‐Hídvég

szakmai

89027

Tolna

Tengelic

13

Alsótengelic

szakmai

89029

Tolna

Tengelic

14

Petőfi TSZ‐től északra

szakmai

89031

Tolna

Tengelic

15

Közép‐Tengelic

szakmai

89033

Tolna

Tengelic

16

Felsőtengelic, Nyulas

szakmai

0308
06, 0400, 0395, 0390/2,
0390/1
034/1, 0114/18,
0114/17, 06
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

folyamatban Tolna

Tengelic

17

Szennyvízteleptől nyugatra

szakmai

08/4

folyamatban Tolna

Tengelic

18

Újteleptől északra

szakmai

05/18

folyamatban Tolna

Tengelic

19

Alsótengelic 2. lelőhely

szakmai

0388/1, 0388/2

5. A közlekedés
A települést D‐DK‐i irányból az M6 autópálya, NY‐i égtáj felé a 63 sz. Szekszárd‐ Székesfehérvár
másodrendű főút érinti, északról pedig a 6233 j. Paks‐ Kölesd összekötő út halad át a település
külterületén. A lakott településszöveteket a 6234 j. Tengelic ‐ Dunaszentgyörgy összekötő út, valamint
a 6235 j. Tengelic ‐ Szedres összekötő út kapcsolja Magyarország közúti rendszerébe.
A település vasútállomással rendelkezik. Tengelic vasútállomás a 46‐os számú Sárbogárd–Bátaszék‐
vasútvonal mentén helyezkedik el.
A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél‐dunántúli Közlekedési Központ Zrt. végzi.
A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok száma és időbeni eloszlása a
közeli városok felé kielégítő.
Tengelic határát dél‐nyugati irányból érintő Sárvíz‐ illetve Sió‐csatorna jelen szakaszán kikötő nem
üzemel.
Tengelic nem rendelkezik repülőtérrel.
A településen és annak környékén kerékpáros infrastruktúra nincs. A helyi kerékpáros forgalom
jellemzően a közúton bonyolódik.
A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon kiépítettek.
Tengelic belterületi településrészei négy részre (Tengelic, Szőlőhegy, Jánosmajor, Júliamajor) tagoltak.
A különböző településrészek közötti közúti közlekedési összeköttetést, valamint az országos
hálózathoz a kapcsolatot a 63 ‐ Szekszárd‐Székesfehérvár másodrendű főút‐, 6233 – Paks‐Kölesd
összekötő út‐, 6234 – Tengelic‐Dunaszentgyörgy összekötő út‐, valamint a 6235 – Tengelic‐Szedres
összekötő út biztosítja. Tengelic Szőlőhegy településrész irányából fel‐, és lehajtó ággal rendelkezik az
M6 autópályára.
A település tagoltsága ellenére belterületi közlekedési infrastruktúrája jól leírható.
A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általában a gépjárművek parkolása megoldott.
A település központban lévő kereskedelmi létesítmények, közintézmények OTÉK szerinti parkolószáma
sok helyen csak közterületen biztosítható.
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Fejlesztési elképzelések, javaslatok:
Térségi kapcsolatok
Tengelic térségi kapcsolatainak kívánt fejlődése végett, szükségszerű egy közlekedési útvonal kiépítése
Pusztahencse irányába, mely a 6233 j.‐ és a 6234 j összekötőutak kereszteződése irányából
Pusztahencse felé vezető mezőgazdasági út nyomvonalán valósulna meg.
A várható növekedett forgalom biztonságos átvezetése végett a 6234 j. összekötőút belterületi
szakasza mentén javasolt a 16 méteres szabályozási szélesség kialakítása, valamint a 704 helyrajzi
számú közút földterületének bővítése a 708‐, 709‐, 710 helyrajzi számú ingatlanok sérelmére oly
módon, hogy az úttengely 80 méter sugárú lekerekítése lehetővé váljon.

Település helyi úthálózata
A szabályozási szélességek 12 méterre, de minimum 10 méterre növelése szükséges a szabályozási
tervben jelölt kiszolgáló utcákban, helyet biztosítva az utcába tervezett kétoldali járda és egyoldali
vízelvezető árok részére.

Parkolás
A gépjárművek elhelyezését telken, vagy közlekedési területen belül kell biztosítani.
Közforgalom számára nyitott parkoló létesítése esetén, különös figyelmet kell szentelni a mozgásukban
korlátozottak részére szánt‐, valamint az elektromos gépjármű töltőállomással ellátott várakozóhelyek
számának meghatározására, melyről ‐ a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában – az
OTÉK 42. §‐ban rendelkezik.

Kapubejárók
Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel
javasoljuk megoldani. Az árkok lefedésénél legalább Ø30 cm átereszt kell építeni a könnyű
tisztíthatóság érdekében.

Kerékpáros infrastruktúra
A Tolna Megye Területrendezés Terve Tengelic külterületén előirányozza a térségi jelentőségű
kerékpárút‐hálózat elemeinek létrehozását a 63 sz. másodrendű főúttal, valamint a 6234 j.
összekötőúttal párhuzamos vonalvezetéssel. Kerékpáros összeköttetés szempontjából nagy
jelentőséggel bír Tengelic és Szőlőhegy belterületek rövidebb útvonalon történő összekapcsolása.
Részint ennek előfeltétele a fentebb említett 6235 j. összekötőutat és a Szőlőhegy belterületet
összekötő út kiépítése, mely útszakaszon a gépjármű‐ és a kerékpárforgalom közös burkolaton
haladhatna, részben pedig a 6235 j. összekötőúttal párhuzamosan Tengelic belterületéig külön
burkolatot kell biztosítani a kerékpárosok számára a forgalom mértékére való tekintettel.

Közösségi közlekedés
A település közlekedésének fejlesztése értelmében, a Paksra közlekedő járatok sűrítése a tervezett
atomerőmű beruházás megvalósulása esetben válik szükségessé.
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6. A közműellátás, hírközlési javaslat

Vízellátás:
Tengelic község és Tengelic‐ Szőlőhegy, Tengelic‐Julia major, János‐Major közüzemű vízellátását önálló
vízmű biztosítja. A vízmű üzemeltetését a Paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt
Felelősségű Társaság végzi. A rendezési terv felülvizsgálatában szereplő további település részek
(Alsóhídvég puszta, Középhídvég puszta, és Katalinmajor vízellátását önálló vízmű rendszer biztosítja,
melyet a Dalmand Zrt. üzemeltet.
A vízmű rendszerek vízbázisát mélyfuratú kutak képezik.
A Mezőföldvíz Kft által üzemeltetett, vízmű rendszer vízbázisa 3 db mélyfuratú kútból működik.
Valamennyi kút külön‐külön, de közvetlenül a Tengelic községi vízellátó hálózatra termel, párhuzamos
üzemben. Ezen keresztül kerül szétosztásra a rendszerre kapcsolt tengelici településrészek.
A tervezett fejlesztési területeken jelentkező többlet vízigényeket (összesen 52,0 m3/d) a Mezőföldvíz
Kft közműnyilatkozata alapján a jelenlegi tengelici vízművek hálózatáról biztosítani tudják.
Tervezett fejlesztések:

Tengelic, Móra F utca 18+24db beépítetlen telek:
A Móra F utcában levő beépítetlen telkek vízellátását az utcában kiépült meglevő vízvezetékről történő
leágazással biztosítható.
Tengelic, Kolozsvári utca (megosztást követően belterületbe csatolandó, művelésből

kivonandó)

A Kolozsvári utcában a belterületbe csatolandó terület vízellátását a meglevő gerinc vízvezetékről
történő leágazással biztosítható.
Tengelic, Gagarin utca 6db telek:
A Gagarin utcában kialakítandó 6db telek vízellátását a meglevő vízgerinc vezetékről biztosítható.
Szőlőhegy , József Attila utca 17 db
A József Attila utcában, 17 db beépítetlen ingatlan vízellátását a meglevő gerincvízvezetékről
biztosítható, illetve a gerinc vezeték meghosszabbításával a belterületi határig.
Szőlőhegy utca 4 db telek:
A Szőlőhegy utcában kialakítandó 4 db telek vízellátását a meglevő vízgerinc vezetékről biztosítható.
János major 35 db üres telek:
Az üres telkek vízellátását a meglevő gerincvízvezetékről történő lecsatlakozással lehet biztosítani.
Szőlőhegy, 996. hrsz‐ú. út mentén 24 db ingatlan:
A 996 hrsz‐ú út mentén kialakítandó ingatlanok vízellátását az Alkotmány utcai meglevő vízvezetékről
történő leágazással biztosítható. A kialakításra kerülő ingatlanok vízellátására egy gerinc vezeték
kiépítése szükséges a 996‐hrsz‐ú ingatlanon.
Szőlőhegy, Hunyadi utca 17 db ingatlan:
A Hunyadi utcában a vízellátó hálózat az utolsó beépített ingatlanig van kiépítve. A fejlesztési terület
vízellátásának a biztosítására ezt a gerinc vezetéket meg kell hosszabbítani a telekosztásig,a belterületi
határig.

22

Alkotmány utca 32 db ingatlan + 6db új telek:
Az Alkotmány utca nyugati területén levő ingatlanok vízellátását az utcában levő meglevő gerinc
vízvezeték meghosszabbításával lehet biztosítani. A kiépítendő gerinc vezetékről lehet az ingatlanokat
ivóvízzel ellátni.
A kialakításra kerülő 6 db új telek vízellátását az Alkotmány utcai, illetve az Arany János utcai meglevő
gerinc vezetékek összekötésével lehet megoldani. Az összekötő vezetékről ágaznak le az ingatlanok
bekötő vezetékei.
Julia major 30db beépítetlen ingatlan:
A beépítetlen ingatlanok vízellátását a meglevő vízvezeték hálózatról történő leágazással, illetve a
gerinc hálózat bővítésével biztosítható.
Kishídja 8db beépítetlen ingatlan:
A Kishídja település rész vezetékes vízellátással rendelkezik, a beépítetlen ingatlanok vízellátását a
meglevő vízvezetékről történő leágazással biztosítható.
Gazdasági területek:
Rollecate Kft. telephely bővítése (05/12 hrsz) területen:
A telephely bővítés vízellátását a meglevő vízvezetékről, illetve a meg levő vízbekötésről lehet
biztosítani.
6233.sz. út déli oldala mentén (ipari és kereskedelmi) 14 db beépítetlen telek
A 6233‐as számú út déli területén kialakítandó 14 db ipari‐kereskedelmi telkek vízellátását a Tengelic‐
Pusztahencse ivóvíz távvezetékről történő lecsatlakozással lehet biztosítani. A távvezetékről egy
lecsatlakozás készül, és az ipari‐kereskedelmi terület előtt kialakított feltáró út területén épül egy
elosztó ivóvíz gerinc vezeték, és erről a vezetékről történik az ingatlanok vízellátása.
Felsőtengelic pusztán, Közép‐hídvég vasúti kereszteződés környékén, Szőlőhegytől délre, Hangos
majorba
Az érintett területeken önálló vízmű hálózatokkal rendelkeznek, mindegyik terület a Dalmand Zrt
tulajdonában van. A Dalmand Zrt üzemelteti a vízellátó hálózatot.
A gazdasági területeken történő fejlesztéseknél a fejlesztendő területek vízellátása a saját vízmű
hálózatról biztosítható hálózat bővítéssel.
Mezőgazdasági üzemi területek:
Barnamezős területek: Alsó‐hídvég puszta, Katalin major:
A fejesztendő területek a Dalmand Zrt tulajdonában vannak a fejlesztéseket a Dalmand Zrt határozza
meg. A területek vízellátását a saját vízellátó hálózat bővítésével tudják megoldani.
Különleges intézményi területek (kastélyok területe):
A fejesztendő területek a Dalmand Zrt tulajdonában vannak a fejlesztéseket a Dalmand Zrt határozza
meg. A területek vízellátását a saját vízellátó hálózat bővítésével tudják megoldani.
A távlati fejlesztési tervek készítésénél figyelembe kell venni a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet, az
ivóvíz minőségi követelményéről és az ellenőrzés rendjéről szóló előírásait.

Szennyvízelvezetés:
Tengelic község központi belterülete rendelkezik közüzemű szennyvízcsatorna hálózattal.
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Tengelic‐Szőlőhegyen jelenleg nincs kiépített közüzemű vezetékes szennyvíz csatornahálózat. A
településrész csatornahálózatának a kiépítése a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és ‐tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II. 27.) kormányrendeletben a Tengelic központú
szennyvízelvezetési agglomeráció (alkotja: Tengelic község önállóan) esetében a csatornahálózat
fejlesztése (CS) – mint fejlesztési igény – szerepel.
A településrész csatornahálózatának a kiépítése jelenleg vízjogi‐létesítési engedéllyel rendelkezik. A
Tengelic‐Szőlőhegyen keletkezendő szennyvizeket a Tengelici szennyvíztisztító telep fogadja. A
csatornahálózat gravitációs‐gerinc csatornából, közterületi szennyvízátemelőkből és távvezetékből áll.
A településen vannak olyan ingatlanok, melyeket csak házi szennyvízátemelők beépítésével lehet
csatornázni.
A tervben jelölt fejlesztési területeken keletkező összes szennyvízmennyiség 36,0 m3/d. A tervezett
fejlesztések kialakítása után a tengelici szennyvíztisztító telepen hidrológiai és biológiai kapacitás‐
bővítés válik szükségessé.
Tervezett fejlesztések:
Tengelic, Móra Ferenc utca két oldala 18+24 db telek
A Móra Ferenc utcában kiépítésre került a szennyvízcsatorna‐hálózat házi bekötéssel együtt, a
beépítetlen ingatlanok szennyvízelvezetése erről a csatornáról biztosítható.
Tengelic, Kolozsvári utca (megosztást követően belterületbe csatolandó, művelésből kivonandó) 20 db
A Kolozsvári utcában megépült a szennyvízcsatorna‐hálózat. A fejlesztés után a belterületbe csatolás
után az ingatlanok szennyvízelvezetése a meglevő csatornára való rákötés után biztosított.
Tengelic, Gagarin utca 6 db telek
A Gagarin utcában kialakítandó 6 db lakóingatlan szennyvízelvezetése a meglevő gerinccsatorna‐
hálózatra történő rákötéssel, bekötő csatorna kiépítésével biztosítható.
János major 35 db beépítetlen ingatlan
A János majorban levő 35 db beépítetlen ingatlan szennyvízelvezetését zárt szennyvízgyűjtőkkel vagy
egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítésével oldható meg.
Szőlőhegy, 996. hrsz. ‐ út mentén 24 db
A fejlesztési területen a szennyvízelvezetést a tervezett Tengelic‐ Szőlőhegyi tervezett
szennyvízcsatorna‐hálózaton keresztül lehet megoldani. A fejlesztési területen gravitációs
gerinccsatorna épül, a gerinccsatorna bekötésre kerül a tervezett Tengelic‐ Szőlőhegyi szennyvíz
végátemelő előtti aknába.
Szőlőhegy, Hunyadi utca 17 db
A Hunyadi utcában kialakítandó telek szennyvízelvezetése gravitációsan megoldható. A gravitációs
gerinccsatorna bekötése a 966‐hrsz‐ú ingatlanok szennyvízelvezetését biztosító szennyvíz
gerinccsatornába történik.
Szőlőhegy, Alkotmány utca 32 db + 6 db új telek
Az Alkotmány utcában vannak olyan beépítetlen ingatlanok, melyek előtt megépült a gravitációs
gerinccsatorna, az ingatlan szennyvízelvezetése a gerinccsatornára való rákötéssel biztosítható. Az
Alkotmány utca nyugati, illetve dél‐nyugati területén levő beépítetlen ingatlanok szennyvízelvezetését
gravitációs gerinccsatorna kiépítésével lehet megoldani, a szennyvízelvezetés biztosítására a
terepadottságok miatt egy közterületi szennyvízátemelő beépítése szükséges. A területen keletkezett
szennyvizeket a tervezett Tengelic‐ Szőlőhegyi szennyvíz végátemelőbe kerülnek bekötésre. Jelenleg
fejlesztési terület szennyvízelvezetése tervszinten a beépített ingatlanokon nyomot rendszerrel házi
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átemelővel lesz megoldva, mivel a gravitációs csatorna kiépítése ilyen beépítés mellet nem gazdaságos.
A terület teljes beépítése után gazdaságos a gravitációs szennyvízelvezetés megvalósítása.
A kialakításra kerülő 6 db új telek szennyvízelvezetését az Alkotmány utcai tervezett szennyvízgerinc
csatornára történő rákötéssel biztosítható.
Szőlőhegy, József Attila utca 17 db
A József Atilla utcában levő beépítetlen ingatlanok szennyvízelvezetése a kiépítésre kerülő
gerinccsatornára ráköthető, illetve az utca északi oldaláig nem épül ki a jelenlegi tervek szerint a
gravitációs csatornahálózat, a területek beépítése után a szennyvíz gerinccsatorna meghosszabbítható
a belterületi határig.
Julia major, 30 db beépítetlen ingatlan
Julia majorban nincs vezetékes csatornahálózat, a beépítetlen 30 db ingatlan szennyvízelvezetését
egyedi szennyvízgyűjtőkkel, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekkel lehet megoldani.
Kishídja, 8 db beépítetlen ingatlan
Kishídja település részen nincs vezetékes csatornahálózat, a beépítetlen 8 db ingatlan
szennyvízelvezetését egyedi szennyvízgyűjtőkkel, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekkel
lehet megoldani.

Gazdasági területek
Rollecate Kft. telephely bővítése (05/12 hrsz.) területen
A telephely bővítéseként a szennyvíz elvezetését a meglevő telephelyen belüli szennyvízhálózat
bővítésével lehet biztosítani.
Felsőtengelic pusztán, Közép‐hídvég vasúti kereszteződés környékén, Szőlőhegytől délre, Hangos
majorba
A fejlesztendő területeken közüzemű szennyvízcsatorna hálózat nincs és nem is lesz kiépítve. A
fejlesztendő területeken a szennyvízelvezetést egyedi szennyvízgyűjtők, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések telepítésével lehet biztosítani.
6233.sz. út déli oldala mentén (ipari és kereskedelmi) 14 db beépítetlen telek
A 6233‐as számú út déli területén kialakítandó 14 db ipari‐kereskedelmi telkek szennyvízelvezetését a
Tengelic Orchidea Termálfürdő szennyvízelvezetését biztosító szennyvíz nyomóvezetékre történő
becsatlakozással lehet biztosítani. A szennyvízelvezetést az ipari területen létesítendő gravitációs
szennyvízcsatorna és szennyvízátemelő létesítésével lehet biztosítani.

Mezőgazdasági üzemi területek
Barnamezős területek: Alsó‐hídvég puszta, Katalin major
A fejesztendő területek a Dalmand Zrt. tulajdonában vannak, a fejlesztéseket a Dalmand Zrt. határozza
meg. A fejlesztendő területeken közüzemű szennyvízcsatorna‐hálózat nincs és nem is lesz kiépítve. A
fejlesztendő területeken a szennyvízelvezetést egyedi szennyvízgyűjtők, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések telepítésével lehet biztosítani.
Különleges területek (kastélyok területe)
A fejesztendő területek a Dalmand Zrt. tulajdonában vannak, a fejlesztéseket a Dalmand Zrt. határozza
meg. A fejlesztendő területeken közüzemű szennyvízcsatorna‐hálózat nincs és nem is lesz kiépítve. A
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fejlesztendő területeken a szennyvízelvezetést egyedi szennyvízgyűjtők, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések telepítésével lehet biztosítani.

Hírközlési javaslat:
Meglévő állapot:
Tengelic község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe
tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona.
A másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft. mely TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást
kínál előfizetőinek. Hálózatuk a község belterületét fedi le, és zömmel az E.ON ZRT. 0,4 kV‐os
szabadvezeték hálózatának oszlopaira van szerelve.
Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt, a Telenor Magyarország Zrt. és a
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. szolgáltatók biztosítanak Tengelicen:
Mindhárom hazai szolgáltató – honlapja szerint – kiváló (4G) mobiltelefon, és internet szolgáltatást tud
biztosítani Tengelic területén. Fejlesztést egyik szolgáltató sem tervez a közeljövőben, de ennek
lehetőségét kéri biztosítani.
A község területén egyik szolgáltató sem jegyeztetett be magassági korlátozást.
Javaslat:
Lakóterületek beépítetlen építési telkei:
Tengelic, Móra Ferenc utca két oldalán, 18 + 24 db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára az Óvoda utcában lévő Telekom, ill. Tarr
Kft. hálózatok meghosszabbításával biztosíthatók.
Tengelic, Kolozsvári utca, 20 db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára az utcában lévő Telekom, ill. Tarr Kft.
hálózatok bővítésével biztosíthatók.
Jánosmajor, 35db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára a Magyar Telekom hálózatának
bővítésével biztosíthatók.
Szőlőhegy, a 996 hrsz út mentén, 24 db ingatlan
Szőlőhegy, Hunyadi utca, 17 db ingatlan
Szőlőhegy, Alkotmány utca, 32 db ingatlan
Szőlőhegy, József Attila utca, 17 db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások – Szőlőhegy lakóházas övezetében – az új építési telkek számára a
Magyar Telekom előfizetői hálózatának bővítésével biztosíthatók. A 90 db új ingatlanra való tekintettel,
valószínűleg szükség lesz a törzshálózat bővítésére is.
Júliamajor, 30 db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára a Magyar Telekom hálózatának
bővítésével biztosíthatók.
Kishídja, 8 db ingatlan
Vezetékes hírközlési szolgáltatások – Szőlőhegy lakóházas övezetében – az új építési telkek számára a
Magyar Telekom előfizetői hálózatának bővítésével biztosíthatók.
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Gazdasági területek:
ROLLECATE KFT. telephely bővítése (05/17 hrsz)
A cég meglévő, hírközlési szolgáltatásait a Magyar Telekom biztosítja. Ezek bővíthetők.
A 6233 sz. út déli oldala mentén, 14 db építési telek (0110/27‐40 hrsz)
A területen jelenleg nincs hírközlő hálózat, de a Magyar Telekom Középtengelic pusztai törzshálózatára
csatlakozva kiépíthető.
Alulhasznosított, vagy barnamezős gazdasági területek:
Felsőtengelic pusztán (a 086/10 hrsz és a szomszédos területek)
A területen hírközlési szolgáltatások Magyar Telekom Felsőtengelic pusztai törzshálózatának
meghosszabbításával, ill. bővítésével biztosíthatók.
Középhídvégen (0403/4 hrsz. a vasúti keresztezés környékén)
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára a Magyar Telekom hálózatának
bővítésével biztosíthatók.
Szőlőhegytől délkeletre (0177/22 hrsz és környéke)
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára a Magyar Telekom szőlőhegyi
hálózatának bővítésével biztosíthatók.
Hangos majorban (0154/2 hrsz)
A területen jelenleg nincs hírközlő hálózat, de a Magyar Telekom szőlőhegyi törzshálózatára csatlakozva
kiépíthető.
Mezőgazdasági, üzemi területek:
Alsóhídvég puszta (a 0290/4 hrsz ingatlan nyugati része)
Alsóhídvég pusztai kastély ( intézményi terület)
Vezetékes hírközlési szolgáltatások az új építési telkek számára a Magyar Telekom hálózatának
bővítésével biztosíthatók.
Katalin major (0369 hrsz)
Schell kastély (klgs. intézményi terület)
A területen jelenleg nincs hírközlő hálózat. Kiépítését a szolgáltató csak akkor végzi el, ha azt
gazdaságosnak ítéli. Javasolt valamelyik vezeték nélküli, hírközlési szolgáltató szolgáltatásainak igénybe
vételét.
Középhídvég puszta – Dalmandi Zrt telephelye (0300/14 – 0300/20 hrsz)
A terület vezetékes hírközlő hálózatáról nincs információ. Új hálózat kiépítését a szolgáltató csak akkor
végzi el, ha azt gazdaságosnak ítéli. Javasolt valamelyik vezeték nélküli, hírközlési szolgáltató
szolgáltatásainak igénybe vételét.

Villamosenergia ellátás:
A meglévő állapot:
Tengelic község villamosenergia ellátását az E.ON Dél‐dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a Paks
alállomás 6‐os cellájából induló, 22 kV‐os, Kölesd‐Tengelic‐Dunaszentgyörgy szabadvezetékre
csatlakozó, 22/0,4 kV‐os transzformátor állomásokon keresztül. A község területén áthúzódik még a
Paks Erőmű – Szekszárd 132 kV‐os szabadvezeték is.
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Javaslat:
Lakóterületek beépítetlen építési telkei:
Tengelic, Móra Ferenc utca két oldalán, 18 + 24 db ingatlan
Az utca 0,4 kV‐os energiaellátását a 17260 sz. KG III. nevű, OTR 20/400‐as transzformátor állomás
biztosítja. A telkek beépülése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor állomás 400 kVA‐es,
max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új transzformátor állomás telepítése
válik szükségessé.
Tengelic, Kolozsvári utca, 20 db ingatlan
Az utca 0,4 kV‐os energiaellátását a 17246 sz. KOLOZSVÁRI U. nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. Az utca nyugati oldalának beépítése miatt megnövekvő energiaigény a
transzformátor állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül
új transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Jánosmajor, 35 db ingatlan
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17014 sz. JÁNOSMAJOR KG nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor
állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új
transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Szőlőhegy, a 996 hrsz út mentén, 24 db ingatlan
Szőlőhegy, Hunyadi utca, 17 db ingatlan
Szőlőhegy, Alkotmány utca, 32 db ingatlan
Szőlőhegy, József Attila utca, 17 db ingatlan
Szőlőhegy lakóházas övezetének 0,4 kV‐os energiaellátását az Ady Endre utcában lévő, 17264 sz.
SZŐLŐHEGY KG nevű, OTR 20/400‐as transzformátor állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése
miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat
bővítéssel – biztosíthatók. Mivel a területen összesen 90 új ingatlan kijelölése várható, mindenképpen
egy új transzformátor állomás telepítése válik szükségessé. Javasolt helye: az Alkotmány utca és a 996
hrsz utca keresztezése.
Júliamajor, 30 db. ingatlan
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17267 sz. JÚLIA MAJOR nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor
állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új
transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Kishídja, 8 db ingatlan
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17017 sz. KISHÍDJA nevű, FOTR 20/125‐ös transzformátor állomás
biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor állomás 125
kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új transzformátor állomás
telepítése válik szükségessé.
Gazdasági területek:
ROLLECATE KFT telephely bővítése (05/17 hrsz)
A telephely 0,4 kV‐os energiaellátását a 16994 sz. ROLLECATE KFT nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. A bővítés miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor állomás 400 kVA‐es, max.
terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új transzformátor állomás telepítése válik
szükségessé.
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A 6233 sz. út déli oldala mentén, 14 db építési telek (0110/27‐40 hrsz)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17248 sz. TENGELIC GYÜMÖLCSÖS nevű, OTR 20/400‐as
transzformátor állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a
transzformátor állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül
új transzformátor állomás telepítése válik szükségessé. A szükséges 0,4 kV‐os hálózat a 6233 sz. közút
menti 20 kV‐os hálózattal közös oszlopsoron kiépíthető.
Alulhasznosított, vagy barnamezős gazdasági területek:
Felsőtengelic pusztán (a 086/10 hrsz és a szomszédos területek)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17244 sz. FT SERNEVAL nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor
állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új
transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Középhídvégen (0403/4 hrsz. a vasúti keresztezés környékén)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 16993 sz. AT KEVERŐ nevű, OTR 20/400‐as transzformátor állomás
biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor állomás 400
kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új transzformátor állomás
telepítése válik szükségessé.
Szőlőhegytől délkeletre (0177/22 hrsz. és környéke)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17262 sz. SZŐLŐH. TSZ nevű, VOTR 20/125‐ös transzformátor
állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor
állomás 125 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új
transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Hangos majorban (0154/2 hrsz)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17263 sz. SZŐLŐH. SERTÉSTELEP nevű, FOTR 20/125‐ös
transzformátor állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a
transzformátor állomás 125 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül
új transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Mezőgazdasági, üzemi területek:
Alsóhídvég puszta (a 0290/4 hrsz ingatlan nyugati része)
Alsóhídvég pusztai kastély (klgs. intézményi terület)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17013 sz. ALÓHÍDV.KÍSÉRL.GAZD nevű, VOTR 20/125‐ös
transzformátor állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a
transzformátor állomás 125 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül
új transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Katalin major (0369 hrsz)
Schell kastély (klgs. intézményi terület)
A terület 0,4 kV‐os energiaellátását a 17010 sz. ALSÓT.KAT.PT nevű, OTR 20/400‐as transzformátor
állomás biztosítja. Az új építési telkek kijelölése miatt megnövekvő energiaigény a transzformátor
állomás 400 kVA‐es, max. terhelhetőségéig – hálózat bővítéssel – biztosítható. Ezen felül új
transzformátor állomás telepítése válik szükségessé.
Középhídvég puszta – Dalmandi Zrt telephelye (0300/14 – 0300/20 hrsz)
A területen 3 db transzformátor állomás is van:
‐
17011 sz: KÖZÉPHÍDVÉG ÁG. 1: VOTR 20/2x250,
‐
17012 sz: ALSÓT.AG.KHÍDV.TEH: BOTR 20/400,
‐
17015 sz: DALMANDI ÁG. SZÁRÍTÓÜZEM: OTR 20/400.
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A fejlesztés – ezek egyikéről – a transzformátor állomás max. terhelhetőségéig biztosítható. Szükség
esetén a transzformátor állomás nagyobbra cserélhető.
Csapadékvíz elvezetés:
Tengelic község, Tengelic –Szőlőhegy, Júliamajor és Jánosmajor belterületi és a többi külterületi
ingatlanok csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt árokrendszerrel történik.
Gázellátás:
A gázvezeték hálózat Jelenleg 2 településrészen van kiépítve: a központi belterületen és a Tengelic‐
Szőlőhegy belterületi részen. Továbbá a vezetékes gázellátás biztosított Kishídja területén, Katalin major
területén, Középhídvég pusztán, Középhídvégen a szociális otthonban, illetve a Hotel‐Orchidea
területén.
A szolgáltató az E.ON Dél‐dunántúli Gázhálózati Zrt. A hálózatra való rákötések aránya kb. 60 %.
A meglévő hálózat bővítésével új területek gázellátása megoldható. A Tengelic és Középhídvég puszta
közti Tengelic külterület (Fadd‐Tengelic FUX) nagyközépnyomású 2 gázvezeték kiépített leágazása
Jánosmajor belterületi részének gázellátását teszi lehetővé.
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7. A környezetvédelem
Felszín alatti és felszíni vizek védelme
A település területét érinti az MTrT országos vízminőség‐védelmi területe, mely a vízkivételi művek külső
védőterületével egyezik meg.
A területen belül figyelembe kell venni a Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság által készített, 1‐11 Sió
Vízgyűjtő‐gazdálkodási Tervében megállapított, a felszín alatti vizek terhelésének csökkentésére
szolgáló intézkedéseket.
Felszín alatti vizek kémiai állapotát javító intézkedések:


csatornahálózatok rekonstrukciója, további csatorna‐rákötések elősegítése és megvalósítása



kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése



illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése és bírságolása



szakszerűtlenül kiépített kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása (engedély nélküli
kutak számbavétele)



ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása



vízbázis védelmi szempontból kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése,
területhasználatókkal való megegyezése (gyep, erdő területhasználatok ösztönzése vízbázisók
külső védőterületén)

Felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések:


víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben



technológiai és hálózati veszteségek csökkentése a közüzemi vízellátásban



vízfenntartó megoldások az ipari vízellátásban



csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a
lefolyás csökkentése érdekében.

Természet‐és tájvédelem
A Tájrendezési javaslat összegzi a település természeti értékeit és a védett természeti területeit A
terület‐felhasználások meghatározása, a nyomvonalas elemek fejlesztése a természet‐ és tájvédelmi
szempontok figyelembevételével készült.
Levegőtisztaság‐védelem
A község a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet kategorizálása szerint a 10. zónacsoportba tartozik, mely
alapján az ország olyan egyéb területei között szerepel, amely nem tartozik légszennyezettségi
agglomerációba.
Tengelic település területén jelentősebb bűzkibocsátó forrásként szükséges megemlíteni az állattartó
létesítményeket. Ezek a létesítmények elsősorban a majorok területén található ingatlanokon
helyezkednek el. Ezen létesítmények bűzterhelését, valamint az ebből fakadó levegővédelmi
hatásterületet külön eljárás során szükséges vizsgálni, amennyiben a tevékenység engedélyezése a
314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati és/vagy egységes
környezethasználati eljárás hatálya alá esik.
A védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési,
egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő
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légszennyező források működésével összefüggő építményt. A védelmi övezet kialakításával és
fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
Tengelic Község területén található egy fémmegmunkáló üzem és egy sportcentrum, mint légszennyező
forrás. A légszennyező forrás levegővédelmi szempontból nem tekinthető jelentős kibocsátó forrásnak,
a külön szakági levegővédelmi követelmények folyamatos teljesülése mellett. Ebből kifolyólag külön
település‐szerkezeti vizsgálat nem indokolt.
A település területén egyéb jelentős légszennyezéssel járó vagy bűzkibocsátó forrásról nincs
tudomásunk.
A településen jelentős mértékű a mezőgazdasági termőföld hasznosítás, melynek következtében
porszennyezés jelentkezhet a település területén. A nagy egybefüggő területek szélerózióval
veszélyeztetett területeknek minősülnek, ezért a védőfásítás javasolt az esetlegesen kialakuló
porszennyezés elkerülése érdekében.
Tolna megye levegőminőségét befolyásolja a 6‐os, az 56‐os, a 63‐as és a 65‐ös utak, valamint az M6‐os
autópálya közlekedése által okozott légszennyezés. A felsorolt közutak közül kizárólag a 63‐as út érinti
közvetlenül Tengelic belterületét (János‐major). A téli időszakban a háztartási tüzelőberendezések
szennyezőanyag‐kibocsátásai gyakorolnak kedvezőtlen hatást azon területeken, ahol a vezetékes gáz
kiépítésére még nem került sor.
A település levegőjének minőségét befolyásolja ezen felül az egyre növekvő pollenszennyezettség,
melynek csökkentése érdekében a parlag területek folyamatos gondozása szükséges a tulajdonosok
részéről. Tengelic településről az elmúlt tíz évről légszennyezettségi mérési adatok nem állnak
rendelkezésünkre.
Hulladékkezelés
A községben a települési szilárd hulladék közszolgáltatás ellátása a 11/2016. (VIII.10.) számú helyi
rendelet, valamint a 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet szabályozásait figyelembe véve történik. A
településről történő hulladék elszállítást az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. végzi. Ezen felül, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz a begyűjtést követően a paksi
szennyvíztisztító telepre kerül. A kommunális szennyvíz elvezetése vízgazdálkodási jogkörbe tartozó
folyamat, ebből kifolyólag a hulladékgazdálkodási törvény nem vonatkozik rá. A településen egyéb, nem
kommunális hulladék ‐ állati hulla – jelenleg már nem minősül hulladéknak.
Javaslat:
A környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás‐felhasználás hatásainak csökkentése,
hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak
megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése és a használt termékek újrahasználata, a
fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési‐fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék
minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható
hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében az önellátás elve, a közelség elve, a szennyező
fizet elve, a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve, valamint a költséghatékony
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve azok, amelyeket településszinten is kötelező
figyelembe venni.
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Zaj és rezgésvédelem
Környezeti zajprobléma az érintett területeken nem ismert. Sem bel‐, sem külterületen települési
szintű háttérzaj mérés nem történt, az egyes tevékenységek zajkibocsátásáról, esetleg mért, vagy
számított zajterheléseikről nem áll rendelkezésre információ.
A környezeti zaj—és rezgésterhelési határértékek megállapítását a 27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes
rendelet rögzíti.
A közúti közlekedést tekintve a legjelentősebb zajforrásnak a településtől nyugatra elhaladó 63. jelű út,
valamint a Tengelic‐Szőlőhegy településrésztől délkeletre futó M6 autópálya tekinthető.
A 63. jelű út áthalad Tengelic település Jánosmajor lakóterületi településrészén. A közlekedés által
okozott zajterhelés mértéke a jogszabályban előírt értékeket nem haladja meg, azonban határérték
közeli.
A közút szempontjából egyéb lényeges zajterhelő hatással rendelkező út nincs a településen, sem a
közvetlen közelében.
Vasúti közlekedésből származó jelentős mértékű zajhatással nem szükséges kalkulálni a vasúti hálózat
településtől való viszonylagos távolságából kifolyólag.
Épített környezet védelme
Az Örökségvédelmi hatástanulmány részeként felmérésre és rögzítésre került az építészeti értékek és
a régészeti értékek köre.
A terület‐felhasználások kijelölése, a fejlesztések meghatározása a fenti értékek figyelembevétele
mellett történt.
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8. A védőterület és védősávok
Katasztrófavédelmi besorolás
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet értelmében Tengelic község II‐es katasztrófavédelmi
osztályba sorolt a nukleáris létesítményektől való távolság alapján.
Honvédelmi terület
Az Országos Atomenergia Hivatal adatszolgáltatása alapján Tengelic község 30 km‐es körzetében két
nukleáris létesítmény, a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, valamint a
Bátaapátiban létesített kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolója üzemel. Továbbá az új
atomerőművi blokkok majdani 30 km‐es védendő zónája is érinteni fogja a községet.
Felhatalmazó jogszabályi előírás hiányában az Országos Atomenergia Hivatal a védőzónára nem állapít
meg Tengelic község területén érvényesítendő településrendezési elvárásokat.
Közművezetékek védőterülete
A településen húzódó 20 kV‐os szabadvezetékek és a 132 kV‐os vezetékek mentén a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével építési korlátozások vannak.
Közlekedési létesítmények védőterülete
M6 gyorsforgalmi út tengelyétől számított 250 méter, a 63. számú főút tengelyétől számított 50
méter, illetve a vasút tengelyétől számított 50 méter széles területen belül az OTÉK 38. § vonatkozó
előírásait kell figyelembe venni.
Sió és Nádor‐csatorna menti védősáv
A mentett oldali töltéslábtól mért 10 méteres sávon belül építményt elhelyezni a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról szóló jogszabály alapján lehet.
Szennyvíztisztító telep védősávja
Tengelic község külterületén, a 08/11. hrsz‐ú földrészleten lévő szennyvíztisztító teleptől mért 300
méteres védősávon belül lakóépület építése korlátozandó.
9. A korlátozások
Belvízveszélyes terület
A Sió‐csatorna és a Nádor‐csatorna közti terület szinte teljes mértékben, a Nádor‐csatorna bal partján
az Mrt övezeti tervlapján jelölt területen belvízveszélyes területek vannak.
A területen építmények elhelyezése nem javasolt, kizárólag a katasztrófavédelmi szempontok
figyelembevételével.
Nagyvízi meder
A Sió‐csatorna teljes hosszára 3 db mederkezelési terv készült, melyek közül Tengelicet a 04.NMT.02.
számú terv érinti, amely a Kapos‐torkolat és a Nádor‐csatorna torkolata közötti mederszakaszt (79,47
– 22,87 fm) foglalja magában.
A Sió‐csatorna nagyvízi medrében helyezkedik el Tengelic közigazgatási területén két KDTVIZIG
kezelésében lévő külterületi ingatlan, a 0340. hrsz‐ú terület, mely maga a Sió‐csatorna és a 0347/3.
hrsz‐ú ingatlan egy része.
Tengelic község külterületének egy része az 1.26. számú Szedresi és az 1.27. számú Sió‐Sárvíz közi
árvízi öblözetbe esik, melyeket a 04.05. Siótorok‐Kölesdi, illetve a 04.06. Szekszárd‐Sióagárd‐Kölesdi
árvízvédelmi szakaszok védenek az elöntéstől.
A területen a nagyvízi mederkezelési terv előírásai betartandók.
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Fakadó‐ és szivárgó vizek által veszélyeztetett terület
A Sió‐csatorna és a Nádor‐csatorna közti terület szinte teljes mértékben, a Nádor‐csatorna bal partján
(adatszolgáltatás alapján jelölt terület) magas vízállás esetén fakadó‐ és szivárgó vizek által
veszélyeztetett terület van.
A területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos vagy a használó saját felelősségére
történhet. A területen építési jellegű korlátozások előírása indokolt.
A nagyvízi meder, a parti sávok, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról
szóló szabályok a területen betartandók.
Bányafelügyelet adatszolgáltatása alapján:
A község területén sem szilárdásvány‐bányászati, sem szénhidrogén‐bányászati létesítmény, illetve
szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található.
A község területén megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem ismeretes.
A község területe nem tartozik a földtani veszélyforrások övezetébe, nem szerepelnek a
felszínmozgásos területek kataszterében.
Ezekkel kapcsolatos területhasználati vagy építési korlátozások előírása nem szükséges.
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3. melléklet
112/2018 (X. 30.) önkormányzati határozathoz

III.

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

Tengelic község rendelkezett OTÉK alapú, 2006. évben készített korábbi hatályos rendezési tervvel. A
felülvizsgálat során az alábbi változások kerültek beépítésre a tervbe:

A közlekedési elemek változása
 Pusztahencse felé tervezett összekötő út Felső‐Tengelic pusztát nem érintve, a Szőlőhegyi
bekötő út csatlakozási pontjából indulva kerül jelölésre.

A területfelhasználási elemek változása










Ötház és a település között, az út két oldalán tervezett lakóterületek csak szerkezeti tervben
voltak jelölve. A kialakult állapotnak, azaz földhivatali művelési ág szerinti besorolást kapják.
Rollecate Kft. telephelybővítése
71/3. hrsz‐ú telek lakó és szociális létesítmények elhelyezésére alkalmas övezetbe sorolása
(településközpont vegyes, Vt)
Az Lf‐vt jelű területek átsorolása településközpont vegyes területbe (Vt)
Dalmandi Zrt igénye alapján Középhídvégen a 0300/20. hrsz‐ú telek Má övezetben lévő
részének, valamint a 0300/14. hrsz‐ú telek mezőgazdasági üzemi területbe sorolása
Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján korábban nem erdő területbe sorolt
földrészletek erdő területfelhasználásba sorolása:
0130., 0132., 0348a. b. c., 0344, 0334 b., 0343, 0342, 0302 c., 0358 b., 019/1, 092/16., 0101/1
a., 0105/1 a., 0108/3 a., 0122., 03/5. a., 0110/3 b., 0114/19, 0110/5 b, 0110/4 b, 0110/6 b.,
0110/21 b, 0110/24 b, c, 0287/11, 0125/1., 0125/2., 0192/24 a., b., 0189., 0154/1 a., d.,
0192/13., 0192/25., 0171/1‐6., 099/3, /6, /7, /8, 0151/11., 0310 b., 01420/2., , 0245/34,
0245/7., 0434., 0142/1 a., 045/1 a., 019/3, 0390/2 c., 0394 c., 0381/1 a., 0151/10 a., 0245/21,
0333 a.
korlátozott mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági területbe kerül a 0108/2,
0108/3 b., 0108/5, 0108/7‐9, 0114/13, 0106/3, 0115/1c, 03/8, 03/7, 0120/1‐3, 0122, 0123/1‐
2, 0123/4‐7, 0123/11, 0123/14, 0123/15‐19, 0123/21‐22, 0142/1b hrsz‐ú földrészlet
0403/2, 0401/1, 0401/2. hrsz‐ú telkek közlekedési területből mezőgazdasági területbe
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IV.

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

Közigazgatási terület (ha)

7093,12

Beépítésre szánt terület (ha)

537,3971

Beépítésre nem szánt terület (ha)

6555,7229

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI
Lakóterület
Falusias lakóterület (ha)

287,3609

Kertvárosias lakóterület (ha)

7,0753

Vegyes terület
Településközpont terület (ha)

8,2056

Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület (ha)

62,3783

Ipari terület (ha)

52,2635

Különleges terület
Különleges mezőgazdasági üzemi terület (ha)

51,7278

Különleges idegenforgalmi terület (ha)

67,5187

Különleges közmű célú terület (ha)

1,1070

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI
Beépítésre nem szánt különleges területek
Beépítésre nem szánt különleges terület (ha)

13,6811

Erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület (ha)

892,8032

Védelmi rendeltetésű erdőterület (ha)

250,7142

Közjóléti rendeltetésű erdőterület (ha)

6,15

Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület (ha)

4683,5066

Korlátozott mezőgazdasági terület (ha)

459,2452

Közlekedési és közműterület
Közutak, közművek területe (ha)

205,8149

Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási terület (ha)

43,5277
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V.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG
IGAZOLÁSA

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.
A közlekedési elemek a tervben feltüntetésre kerültek, új elemek meghatározása ezek figyelembe
vételével történt.
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.
A területek területfelhasználási besorolása az országos ökológiai hálózat figyelembe vételével került
megállapításra.
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

38

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:
Település
területe
(ha)

Erdőgazdálkodási
térség
(ha)

Vegyes
területfelhasználású
térség
(ha)

Hagyományosan
vidéki települési
térség
(ha)

Vízgazdálkodási
térség
(ha)

Mezőgazdasági
térség
(ha)

7093,12

713,42

3264,86

609,04

8,2

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.
Az övezetek tervben történő szerepeltetése a Duna‐Dráva Nemzeti Park adatszolgáltatása és
egyeztetés alapján történt.
2. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület: a települést területét érinti. A terület pontos
lehatárolása a Budapest Fővárosi Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztály adatszolgáltatása alapján történt.
3. Kiváló adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a település területét érinti.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület pontos lehatárolása az illetékes erdészeti igazgatóság
adatszolgáltatása alapján történt, az erdőtelepítésre alkalmas terület lehatárolása pedig a
Budapest Fővárosi Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
adatszolgáltatása alapján történt.
4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti. Duna‐
Dráva nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint történt a lehatárolás.
5. Világörökségi és világörökség‐várományos terület: a település területét nem érinti.
6. Országos vízminőség‐védelmi terület: a település területét érinti. A lehatárolása az MTrT övezeti
tervlapja szerint történt.
7. Nagyvízi meder területe: a település területét érinti. A Sió‐csatorna medre tartozik ebbe az
övezetbe.
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.
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.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 12/A. § (4) bekezdése alapján a
területrendezési tervek készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére
eső része legfeljebb ± 5 %‐kal változhat.

A mellékelt övezeti tervlapok tartalmazzák a területek lehatárolását, az adatszolgáltatás szerinti össz
nagyságát, valamint az eltérés mértékét, mely minden esetben a ± 5 % alatt van. Így területrendezési
hatósági eljárás nem szükséges.
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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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TENGELIC KÖZSÉG
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖVEZETI TERVLAPJAIVAL VALÓ
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Ki
Ki
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Ki

Kmü
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Kmü
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Kmü

Kmü

Ki

KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓ TERÜLETE
A kiváló termőhelyi adottsági szántó terület nagysága a Fömi adatszolgáltatása alapján: 2811,45 ha
Az övezettől való eltérés nagysága: -57,39 ha, azaz - 2,04 %
A jó termőhelyi adottságú szántóterület nagysága a FÖMI adatszolgltatása alapján: 827,36 ha
Az övezettől való eltérés nagysága: 0 ha, azaz 0 %
Készítette: ColoLine Terv Kft, Tóth Dóra Kata TT/ 17-1484
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TENGELIC KÖZSÉG
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖVEZETI TERVLAPJAIVAL VALÓ
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
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ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLETEK

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLETEK

A terület nagysága a adatszolgáltatása alapján: 130,2032 ha

A terület nagysága a adatszolgáltatása alapján: 409,7769 ha

Az övezettől való eltérés nagysága: - 5,2 ha, azaz - 4 %

Az övezettől való eltérés nagysága: 0 ha, azaz 0 %

Készítette: ColoLine Terv Kft, Tóth Dóra Kata TT/ 17-1484
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A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületnek minősülő területet a településrendezési
eszközökben legalább 95 %‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni az OTRT 7. § (1)
bekezdése alapján.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály
által megküldött Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartása alapján 1045,58 ha erdővel borított és
34,7 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő un. egyéb részletként megjelölt terület szerepel.
A településszerkezeti terv erdő területfelhasználási egységbe 1131,66 ha területet sorol, amely alapján
teljesül a jogszabályban megfogalmazott előírás.
OTRT 6. § (2) bekezdése alapján az erdőgazdálkodási érséget legalább 75 %‐ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni,
 a mezőgazdasági térséget legalább 85 %‐ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
 a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85 %‐ban mezőgazdasági terület, erdőterület
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely területfelhasználási egység kijelölhető;
 a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
 a vízgazdálkodási térséget legalább 85 %‐ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Az alábbi táblázat a térségi területfelhasználási egységek és a településszerkezeti tervben szereplő
területfelhasználási egységek nagyságát százalékos értékben összevetve tartalmazza, mely alapján
megállapítható, hogy a fenti előírásoknak megfelel.

A település területfelhasználási területi mérlege:
Mezőgazdasági térség
Ebből:

Összesen:
Erdőgazdálkodási térség
Ebből:

Teir alapján
Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület
Teir alapján
Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület

2497,6
0
0
0
0
0
0
0
2406,5174
85,3649
0
5,7177
2497,6
713,42
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
96,35319507
3,417877162
0
0,228927771
100
0
0
0
0
0
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Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület
Összesen:
Vízgazdálkodási térség
Ebből:

Összesen:
Települési térség
Ebből:

Összesen:
Vegyes területfelhasználású térség
Ebből:

Összesen:

Teir alapján
Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület
Teir alapján
Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület
Teir alapján
Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület

713,42
0
0

100
0
0
0
0
100

0
0
713,42
8,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,2
8,2
609,04
294,4362
8,2056
114,6418
119,2465
3,3787
0
19,78
11,1512
38,2
0
0
609,04
3264,86
0
0
0
0
15,492
0
398,46
2739,048
82,25
0
29,61
3264,86

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
48,34431236
1,34730067
18,82336136
19,57942007
0,554758308
0
3,247734139
1,830947064
6,272166032
0
0
100
0
0
0
0
0,47450733
0
12,20450494
83,89480713
2,519250443
0
0,906930159
100
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6. melléklet
112/2018 (X. 30.) önkormányzati határozathoz

VI.

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének ‐ a külön
jogszabály alapján számított ‐ biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest
nem csökkenhet.

A 7/2006. (II. 15.) önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervben kijelölt
területfelhasználási egységek alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva
29782,35803
A 2018. évi településrendezési terv készítése során számolt érték a teljes közigazgatási területre
30720,17954
A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent.
A 2006.évi terv alapján számolt Biológiai aktivitás érték és a 2018. évi felülvizsgálat Biológiai aktivitás
érték közti különbség (növekmény mértéke) + 952,26983.

Tengelic, 2018. 10.
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