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1.

Jövőkép

1.1.

A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített
környezetére vonatkozóan

Tengelic egy olyan település, ahol élhető lakókörnyezetet biztosítanak a lakosok számára,
fontosak a hagyományok, ugyanakkor a helyi gazdaság fejlesztésére is nagy hangsúlyt
fektetnek.
A település folyamatosan megújul, fenntartható környezet és élhetőség jellemzi, komfortos
lakókörnyezetet szeretne nyújtani lakosai számára, jó minőségű közszolgáltatásokkal
kiegészítve. A település vezetése hangsúlyt helyez az energiaszükségletének saját
erőforrásokból történő előállítására, az ehhez szükséges feltételek megteremtésére és a
megújuló energiák fokozott használatára. A hagyományos építészeti értékek tiszteletben
tartásával, az épített környezet rehabilitációjával a településkép javul, zöldfelületeinek
fejlesztésével egyre élhetőbbé válik. A minőségi ellátási rendszer az időskorú lakosság
gondozásában is megnyilvánul, a csoport életkörülményei javulnak. A minőségi
közszolgáltatások, a komfortos lakókörnyezet mérsékli a település népességvesztését.
Tengelic hosszú távú, sikeres fejlődési pályára állításának érdekében a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott célkitűzések mentén kell a fejlesztési döntéseket meghozni.
A település a hagyományos mezőgazdasági termelésben megfelelő adottságokkal rendelkezik.
Egyaránt épít termelési és kulturális hagyományaira, de nem hagyja figyelmen kívül a
megújulásra való képességet, az innovatív termelési módokat. Kiemelkedő kulturális
hagyományaira, épített környezetére, a természeti értékekre, valamint a rekreációs
lehetőségekre alapozva a falusi turizmus is fellendülhet.
A község a közlekedési kapcsolatok minőségének javítása révén az egyéb belterületi
településrészekkel, valamint a környező településekkel szorosabb kapcsolatot tud kialakítani,
ami a foglalkoztatottság javulását is eredményezi.

1.2.

Településfejlesztési elvek rögzítése

A magasabb hiererchia szinten lévő fejlesztési dokumentumokban meghatározott elvek
figyelmbe vételével, valamint a stratégiai környezet elemzéséből látható trendek és
szemléletmód alapján a következő településfejlesztési elvek kerültek rögzítésre:
 integrált szemléletmód elve,
 partnerség, az alulról jövő kezdeményezések befogadása,
 hosszútávra tervezés,
 környezeti és gazdasági fenntarthatóság.
Az integrált szemléletmódnak megfelelően a fejlesztési koncepció együtt kezeli a humán
közszolgáltatások minőségi fejlesztését, a műszaki infrastruktúra hálózatának fejlesztését, a
természeti környezet, valamint a helyi társadalmi-gazdasági élet fejlesztését. Az említett
fejlesztési tématerületek között nincs alá-fölérendeltségi kapcsolat, egyik sem fontosabb a
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többinél, mindegyiket ugyanolyan részletességgel kell vizsgálni az egyes fejlesztési döntések
meghozatala során. A településfejlesztési koncepcióban foglalt fejlesztési elképzelések
megvalósításánál az azokhoz tartozó fejlesztési elemeket hasonló súllyal kell majd számon
kérni.
A fejlesztési alapelvek közül a partnerség elvének megfelelően a településfejlesztési
koncepcióban foglalt fejlesztési elképzelések széleskörű társadalmi részvétel mentén kerülnek
kidolgozásra. A településfejlesztési koncepció egyik meghatározó elve az, hogy teret adjon
azoknak az alulról jövő kezdeményezéseknek, amelyek hasznosítható ötleteket tartalmaznak,
és ezek révén az érdekelt helyi szereplőkkel közösen alakítható a község jövője. A minél
szélesebb körű partnerség megvalósítása hatékonyabb tervezést és megvalósítást eredményez.
A főbb fejlesztési irányokat tartalmazó településfejlesztési koncepció 15-20 évre kitekintő, a
település fejlődési irányait meghatározó dokumentum. Hosszútávra tervez, így kiszámíthatóvá
teszi és keretbe foglalja a Tengelic életét meghatározó fejlesztési tevékenységeket.
A fentarthatóság elvét a gazdasági, társadalami és természeti oldalról egyaránt érvényre kell
juttatni. A fejlesztési döntéseket a demográfiai folyamatokat mérlegelve, az extenzív
területhasználat helyett az intenzív területhasználatot érvényesítve kell meghozni.
Kiegyensúlyozott területfelhasználás megtervezése révén a területhasználati konfliktusok
megelőzhetővé válnak. A helyi szereplők által felvetett fejlesztések mentén olyan közös
gondolkodást kell kialakítani, amely figyelembe veszi a megvalósításhoz rendelkezésre álló
humán erőforrásokat, pénzügyi korlátokat, valamint a védelemre érdemes épített és természeti
értékeket egyaránt.
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2. Célok
2.1.

A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

Átfogó célok:
I.

Stabil helyi gazdaság létrehozása

Tengelic lakosságának megfelelő megélhetést biztosító munkahelyek létrejöttéhez, illetve a
község stabil működtetéséhez elengedhetetlen egy erős és versenyképes helyi gazdasági
bázis, nyereségesen működő stabil vállalkozásokra alapozva.
A főbb versenyképességi tényezőket, mint az elérhetőség, infrastrukturális ellátottság,
szolgáltatások minősége és költsége, megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő, illetve
humánerőforrás, valamint az innovációra való képesség, komplex megközelítéssel kell
fenntartani, illetve fejleszteni.
A község régi hagyományokkal rendelkezik a növénytermesztés, valamint az állattenyésztés
területén, ugyanakkor negatív folyamatok is tapasztalhatóak a népesség csökkenéséből
eredően. A népesség fogyás lassítására pozitív hatással lehet a helyi gazdaság fejlesztésére
irányuló célkitűzés.
II.

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság elve kiterjed a természeti, az épített környezet, a gazdaság, valamint a
társadalom valamennyi elemére. Alkalmazása révén a jövő generációi számára is biztosítható
az élhető települési környezet, a kiegyensúlyozott fejlődés lehetősége.
A fenntartható települési környezet egyik legfontosabb eleme az, hogy a gazdaság
fejlődésével párhuzamosan az épített környezet által igénybe vett területek nagysága a lehető
legkisebb mértékű legyen. Az alapanyagok helyben történő hasznosítása révén ökológiai
szempontból kedvezőbb települési környezet hozható létre, a környezeti terhelés
minimalizálása a lakosok lakóhelyükkel kapcsolatos elégedettségét növeli.
A fejlesztési elképzelések integrált szemléletben történő megtervezése javítja a település
fenntarthatóságát. A generációkon átívelő felelősség a község élhető környezetével
kapcsolatban a döntéshozókon felül a lakosság szemléletmódján is múlik. A széleskörű
partnerséggel meghozott fejlesztési döntések szemléletformáló hatással bírnak.
III.

Élhető települési környezet létrehozása

A község lakosságszáma csökken, népessége elöregedik, ha több fiatal család helyben
maradását és letelepedését biztosítani is tudja, az alacsony természetes szaporodási
arányszám, valamint az elöregedés miatt növekedés nem várható. Éppen ezért fontos a

5

Tengelic Településfejlesztési Koncepciója

térségi kapcsolatok erősítése, hiszen a közelben elérhető munkahelyek révén a demográfiai
okokból fellépő veszteség csökkenthető, az elvándorlási hajlandóság mérséklődhet.
Ahhoz, hogy ezek a célok teljesüljenek, bővíteni kell a község elérhetőségét a közlekedési
kapcsolatok fejlesztése által. Tengelic megközelíthetősége megfelelőnek mondható a
közúthálózat tekintetében, de az egyéb belterületi lakott helyek nagy száma a
közszolgáltatások szervezését megnehezíti. A közösségi közlekedés feltételeit tekintve - bár
alapvetően megfelelő a távolsági buszjáratok száma -, de azok időzítése nem megfelelő. A
térségi közlekedés bővítése nem csak a távolsági buszközlekedésen keresztül valósulhat meg,
hanem alternatív közlekedési formákkal, például kerékpárutak kialakításával és a kerékpáros
közlekedés népszerűsítésével is. A közlekedési infrastruktúra átfogó fejlesztése nélkül a
község fejlődése mind gazdasági, mind ellátási értelemben is gátakba ütközhet. A Paksi
Atomerőmű bővítés kapcsán további közlekedési infrastruktúra fejlesztések várhatók.

2.2.

Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása

Az átfogó célok elérését szolgáló specifikus célok (részcélok):
1. specifikus cél: Vállalkozóbarát gazdasági környezet kialakítása
A település gazdasági területtel rendelkezik, melyet zöldmezős területek bevonásával lehet
igény esetén tovább bővíteni.
A meglévő gazdasági célokat szolgáló infrastruktúra továbbfejlesztésével ösztönözni kell a
külső befektetők letelepedését a településen.
Ösztönözni kell a vállalkozások gazdasági területen történő megtelepedését, az agrártermékek
feldolgozottsági szintjének növelését, javítani kell a piacra jutás feltételeit, valamint törekedni
kell a helyi termékek minőségének és marketingjének javítására.
Az önkormányzat és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatokat tovább kell erősíteni, a
település adópolitikájának transzparenciáját növelni kell.

2. specifikus cél: Turisztikai fejlesztések
A település térségében kedvező turisztikai adottságok találhatóak meg, melyek jelenleg még
kevéssé kihasználtak. Változatos természeti környezet veszi körül.
A szálláshelyek tekintetében családi vállalkozások teremthetnek olyan kínálatot, amelyre
széles körben igény mutatkozik. Fontos fejlesztési irány lehet a kastélyok turisztikai
szempontú kihasználása, valamint a Sió-projekthez való kapcsolódás. A kastélyok Tengelic
múltjának fontos fennmaradt épített emlékei, melyek a település jövőjét is meghatározzák.
Elkezdődött egy olyan folyamat, mely ennek az értékes épületállománynak a megfelelő
hasznosítására, kihasználásra irányul.
3. specifikus
közösségépítés

cél:

Hagyományőrzés,

kulturális
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A települést gazdag és sokszínű kulturális és közösségi élet jellemzi. Hagyományos épített
örökséggel rendelkezik, mely mind hozzájárul a helyi identitás fejlesztéséhez. Cél a kulturális
életnek helyet adó fizikai környezet korszerűsítése, valamint az esélyegyenlőség elvárásait
figyelembe vevő akadálymentesítés megvalósítása, ezzel is elősegítve a kulturális örökség
megőrzését, a hagyományok ápolását, a társadalom megerősítését és helyi identitástudat
továbbfejlesztését.

4. specifikus cél: A demográfiai kihívások kezelése, a növekvő időskorú népesség ellátási
hátterének biztosítása, a csoport életvitelének javítása
Tengelic népessége erősen öregedő tendenciát mutat. Szükséges az időskorú lakosság ellátási
feltételeinek továbbfejlesztése. Cél a jelenlegi szociális ellátórendszer továbbfejlesztése
annak érdekében, hogy az öregedő lakosság megfelelő minőségű ellátásban részesüljön, ezzel
is hozzájárulva az öregedő lakosság gondozásának, életminőségének javításához.

5. specifikus cél: Településkép javítása
Fontos célkitűzés kell, legyen a jelenleg kihasználatlan területek és épületek hasznosítása. A
településkép megjelenésében kiemelt jelentőségűek a központi területek, az építészetileg
értékes épületek, valamint az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. Infrastrukturális
beavatkozások révén elősegíthető a településkép javítása, amelyek hozzájárulnak a lakosság
elégedettségi szintjének növekedéséhez.
A műemléki védettséget nem élvező egyedi utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód,
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet, a hagyományos utcakép
védelmet kell, hogy kapjon akárcsak az értékes építészeti emlékek.
Elő kell segíteni a védett értékek jó karban tartását, megőrzését, a község építészeti
örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartását. Az általános
környezetkultúra, az építészeti kultúra szemléletformáló terjesztését, és az erre való
nevelés támogatását a település vezetése kiemelt célkitűzésnek kell, tekintse.

6. specifikus cél: A közlekedési kapcsolatok bővítése és a közösségi közlekedés minőségének
javítása
A közeli városok megközelíthetősége az úthálózat szempontjából elfogadható, átjárhatóságán
azonban javítani érdemes.
A településközpontban a lakosság védelme és a közlekedésbiztonság miatt is fontos
beavatkozás lenne a parkolás és a buszmegállók helyzetének rendezése, ez utóbbi a
Szőlőhegyen is feladat. A községi közlekedést jelentősen akadályozza a parkolóhelyek
elégtelen száma, a meglévők rossz minősége. A parkolóhelyek bővítése a községközpont
területén enyhítene a zsúfoltságon.
A kerékpáros közlekedés nem csak a kapcsolódási lehetőségeket erősítené, de megalapozhat
egy turisztikai kerékpár útvonalat a természeti környezet értékeire építve. A kerékpáros
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közlekedés megkedveltetéséhez és népszerűsítéséhez elengedhetetlen a megfelelő
infrastruktúra kialakítása (kerékpártárolók, bérelhető kerékpárok, kerékpáros idegenvezetés
stb.).
A kerékpáros munkába járás jelentősen csökkentheti a környezetterhelést is a térségben, így
környezetvédelmi szempontból is fontos.

7. specifikus cél: Intézmények energiahatékonyságának javítása
A közintézmények fenntartása költségigényes, az önkormányzat éves költségvetésének
jelentős részét teszi ki, amely részben a műszakilag, épületenergetikai szempontból
korszerűtlen épületállománynak tudható be.
Kiemelt cél a község középületeinek komplex szemléletű, így energiahatékonyság
központú korszerűsítése, amely magában foglalja az épületek hőszigetelését, a nyílászárók
cseréjét, valamint a hőtermelő és hőleadó rendszerek fejlesztését.
Cél a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó önkormányzati fejlesztések megvalósítása
az energiafüggetlenség hosszú távú biztosítása érdekében.
Kiemelt célként fogalmazható meg az ún. passzív épületenergetikai fejlesztések mellett a
fűtési rendszerek korszerűsítésével a megújuló energiahordozók használatának növelése.

8. specifikus cél: Közműhálózat fejlesztése
A település a 90-es években zajló gáz-közműfejlesztési programnak részese volt, jelenleg nem
minden településrészen van kiépített gázhálózat, a hálózatra való rákötés aránya kb. 60 %. A
közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat is jórészt kiépített. Szőlőhegy településrész szennyvíz
hálózati rendszere még hiányzik.
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SPECIFIKUS CÉLOK

ÁTFOGÓ
CÉLOK

CÉLREDSZER
Stabil helyi
gazdaság
létrehozása

Vállalkozóbarát
gazdasági környezet
kialakítása

Turisztikai fejlesztések

Fenntarthatóság

A demográfiai kihívások
kezelése, a növekvő
időskorú népesség ellátási
hátterének biztosítása, a
csoport életvitelének
javítása

Élhető települési
környezet
létrehozása

A közlekedési kapcsolatok
bővítése és a közösségi
közlekedés minőségének
javítása

Intézmények
energiahatékonyságának
javítása
Hagyományőrzés,
kulturális örökség
megőrzése, társadalmi
közösségépítés

Településkép javítása
Közműhálózat fejlesztése

1. ábra: Tengelic településfejlesztési koncepciójának célrendszere
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2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok
kapcsolata

Az élhető település alapelvre épülő jövőkép eléréséhez közvetlenül kapcsolódik a három
kijelölt átfogó cél. A megfogalmazott négy településfejlesztési elv segít abban, hogy mind a
hosszú távra szóló átfogó célokat, mind a specifikus célokat fenntartható módon,
partnerségben érje el a település, a szinergikus hatások maximális kihasználásával.
A specifikus célok rendszerének hozzájárulása az átfogó célok eléréséhez
rendszerszemléletben, komplex módon értelmezhető, azaz az egyes átfogó célok nem
egymástól elszigetelt részrendszerekként építenek kapcsolatot a specifikus célok adott
részhalmazával, hanem az egyes specifikus célok több átfogó cél elérésére is gyakorolnak
közvetlen, vagy közvetett hatást.
A felvázolt kapcsolati rendszer az alábbi mátrix segítségével jellemezhető (az átfogó célok és
specifikus célok közötti kapcsolat intenzitását, a korreláció erősségét a nyilak mérete jelzi):
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Átfogó célok
Specifikus célok

1. Vállalkozóbarát gazdasági
környezet kialakítása

2. Turisztikai fejlesztések

3. Hagyományőrzés, kulturális
örökség megőrzése, társadalmi
közösségépítés

Stabil helyi gazdaság
létrehozása



Fenntarthatóság










4. A demográfiai kihívások
kezelése, a növekvő időskorú
népesség ellátási hátterének
biztosítása, a csoport
életvitelének javítása





5. Településkép javítása
6. A közlekedési kapcsolatok
bővítése és a közösségi
közlekedés minőségének javítása



7. Intézmények
energiahatékonyságának javítása



8. Közműhálózat fejlesztése








2. ábra: Az átfogó és a specifikus célok kapcsolatrendszere
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre
A központi belterülethez 11 beépített településrész csatlakozik. Átfogóan minden
településrészen a településkép javítása érdekében a hagyományos építészeti értékeket hordozó
épületállomány védelméről gondoskodni kell, valamint a hiányzó infrastruktúra elemeket ki
kell építeni. Az idősebb népesség arányának növekedésével hangsúlyt kell fektetni a
közszolgáltatások akadálymentes elérhetőségére, valamint a házi segítségnyújtás
kiterjesztésére. A Paksi Atomerőmű fejlesztése megteremti az igényt a környékben elérhető
minőségi lakások iránt, éppen ezért Tengelicen lehetőséget kell adni új lakások építésére, a
meglévő ingatlanok korszerűsítésére.

Központi belterület
Az élhető települési környezet kialakítása célkitűzés keretében Tengelic központi belterületén
az utak, járdák felújítása, hiányzó szakaszok megépítése, az iskolaépületek közötti terület
felújítása fontos fejlesztési elem. A fenntarthatóság növelése érdekében az
energiahatékonysági beruházásokat folytatni kell, ami a közintézményekre és a lakóházakra
egyaránt vonatkozik. A közműhálózat fejlesztése általános cél. Gazdasági területek
kijelölésével a helyi vállalkozások tevékenységét lehetne segíteni.

Júliamajor
Júliamajor pár utcás településrész, jellegét tekintve a központi belterülethez nagyon hasonló
megjelenéssel bír. A közlekedési kapcsolatok javítása fontos célkitűzés. A településkép
védelme érdekében a hagyományos építészeti értékek megőrzésére kell hangsúlyt fektetni.

Tengelic-Szőlőhegy
Tengelic-Szőlőhegyen a szennyvíz-hálózat kiépítése a terület minőségi lakóterületté
alakulásában nagy előrelépést jelentene. A közlekedési területek, az utak és járdák felújítása,
valamint a szilárd burkolatú közlekedési felületek megépítése kiemelt célkitűzés. A buszos
közlekedés fejlesztésére a buszváró megépítése lenne fontos fejlesztés, mely a lakosok
komfortosabb utazásához járulna hozzá.

János-major
János-major településképére a falusias karakter jellemző, mely védelemre érdemes építészeti
részletekben gazdag. A településrészen a közlekedési felületek felújításával, valamint a
közlekedési kapcsolatok fejlesztésével lehetne komfortosabb lakókörnyezetet kialakítani.
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Kastélyok, majorok területei
A külterületi rész karakteres elemei a kastélyok és kiszolgáló létesítményei, valamint a hozzá
tartozó kastély-kertek, továbbá a mezőgazdasági üzemi telephelyek csarnokai, terménytárolói.
Ezek a területek alkalmasak turisztikai, szálláshely szolgáltatások befogadására. értékes
építészeti kialakításuk miatt fontos a helyi védelemben részesülő épületállomány folyamatos
felújítása.
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3. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz
3.1.

A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges
társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

Tengelic lakosságának iskolai végzettsége tekintetében elmondható, hogy a 7 évesnél idősebb
népesség legnagyobb arányban - összességében közel a népesség fele - középiskolai
végzettséggel rendelkezik. A lakosság közel harmada rendelkezik 8 általános iskolai
végzettséggel. A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya valamivel több, mint 7
%.
Tengelic foglalkoztatottsági mutatói jellemzően kedvezőbbek, mint az országos átlag. Ebben különösen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében - kiemelt szerepe van a
közfoglalkoztatásnak. Az aktív korúak közül azok, akik helyben nem tudnak munkát vállalni,
elsősorban Szekszárdra és Paksra ingáznak. A helyben foglalkoztatás erősítésére a helyi
vállalkozások számára megfelelő minőségű gazdasági területet kell biztosítani.
Tengelic jövedelmi viszonyait tekintve elmondható, hogy bár szorosan korrelál a nagyobb
területi egységekben tapasztalható trendekkel, az egy főre jutó összes nettó jövedelem alatta
marad mind az országos, mind a megyei, de az országos viszonylatban kedvezőtlen régiós
átlagnak is. A településen az adófizetők aránya 2015-ben 41,98 % volt, mely elmarad a
nagyobb területi egységekben mért adatoktól.
Tengelic gazdaságának történetében - köszönhetően a termőhelyi adottságainak - elsősorban a
mezőgazdaság, azon belül is a növénytermesztés érdemel említést. Ebből fakadóan a település
lakosságának egy része jelenleg is a mezőgazdaságban talál megélhetésre. A
növénytermesztés jellemzően nagytáblás rendszerben zajlik, ahol kukoricát, búzát, árpát,
rozst, napraforgót termelnek. A térségre jellemző még a dinnye termesztése, valamint
Tengelic híres a jelentős spárga ültetvényeiről. A mezőgazdasági művelés feltételeit javítani
kell a termőterületek művelését segítő dűlőutak gondozásával, a szélerózió csökkentésére
mezővédő erdősávok telepítésével.
A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek a KSH 2010. évi adatai
alapján elsősorban szarvasmarhát (108 db) tehenet (80 db) és lovat (41 db) tartottak, addig a
településen tevékenykedő jelentős számú egyéni gazdaság ugyancsak szarvasmarhát (297 db),
tehenet (183 db), lovat (96 db), sertést (781 db), kimagasló számú juhot (1669 db), valamint
baromfit (12.963 db) tartott.
A mezőgazdaság mellett mind foglalkoztatási szempontból, mind az önkormányzat
adóbevételei tekintetében a településen működő vállalkozások közül kiemelendő a
fémmegmunkálás területén működő Rollecate Kft, valamint az idegenforgalmi ágazatban a
kereskedelmi szálláshely szolgáltatás területén működő Hotel Orchidea Kft.
Tengelic megközelíthetősége tekintetében elmondható, hogy a község a megyén belül
kedvező közlekedési pozícióban, az M6 autópálya mellett, csatlakozási pont
szomszédságában helyezkedik el, tömegközlekedéssel a környező városi rangú települések
(Paks, Szekszárd, Tolna, Gyönk) rugalmasan elérhetők. A Paksi Atomerőmű a település
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életében sok tekintetben, így a közlekedés szempontjából is meghatározó, mivel saját busszal
segíti a település lakóinak ingázását. E tekintetben érdemel említést, hogy Paks irányába a
menetrendszerinti buszközlekedés nemrégiben bővült. A paksi foglalkoztatás erősödése miatt
a várossal való együttműködésnek növekvő jelentősége lesz.
A település Egészségházában a háziorvosi ellátás mellett fogorvosi ellátást, védőnői
tanácsadást is biztosítanak. A településen gyógyszertár is üzemel.
A lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek a községben megtalálhatók. Az
alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok többségében Pakson, Tolnán, illetve
Szekszárdon veszik igénybe.
A település óvodát és általános iskolát, művelődési házat, könyvtárat is fenntart. A
Faluházban ingyenes számítógép- és internethasználatra nyílik lehetőség, az olvasósarok friss
napi- és hetilapokkal várja a településen élőket. A Faluházban kerülnek megrendezésre a
Tengelici Népfőiskola előadásai és szakkörei. A település helytörténeti kiállítása a község
tárgyi emlékeinek bemutatására szolgál.
A településen a mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása a falugazdász
feladata. A családsegítő családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési
tevékenységeket végez. A közbiztonságról a körzeti megbízott gondoskodik.
A társadalom rétegződéséről ad tájékoztatást a magas, illetve alacsony jövedelműek aránya.
Tengelic község foglalkoztatottjainak körében az arányszámok jellemzően alacsonyabbak,
mint a térség más települései esetében, ahol különösen Paks mutat kiugróan magas értékeket
megyei és regionális összehasonlításban is, ami az atomerőmű biztosította lehetőségek
hatásának tudható be.
A településen a bűnözés nem jellemző, az a lakosság hétköznapjait érdemben nem
befolyásolja, a bűnesetek száma a népesség arányában kevesebb, mint 2%. Ugyanakkor a
2015. év adatai alapján az évet érintően 36 különböző bűncselekmény történt, melynek döntő
hányada vagyon elleni csalás, lopás (30). A településen ennek ellensúlyozására körzeti
megbízotti formában biztosított a rendőrség jelenléte. A település kamerarendszerrel
rendelkezik, melynek bővítésével az autópálya le- és felhajtója is lefedett. A kamerarendszer
2017. évben Szőlőhegyen is kiépítésre kerül. A rendszer a Polgármesteri Hivatalba és a paksi
rendőrségre került bekötésre.

3.2.

A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki
infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra
irányuló településszerkezeti változtatásokra

A területfejlesztés és -rendezés tárgykörébe soroltan a további konfliktusok és
érdekviszonyok tekintetében a tájhasználat kapcsán említést érdemel, hogy felértékelődött az
ökológiai folyosók és az ökológiai regenerációra alkalmas területek szerepe, ahol az intenzív
mezőgazdasági tevékenység veszélyeztetheti a természeti környezetet.
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A települést érinti az Európai Unió Natura 2000 hálózata, így a területhasználatokat extenzív
irányba kell változtatni, amelyhez a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának engedélye
szükséges. A településrendezési tervek készítésénél figyelembe kell venni azt, hogy az
Országos Területrendezési Terv által meghatározott ökológiai hálózatok övezete beépítésre
szánt területté nem minősíthető. A természetvédelmi oltalomban részesülő területeken az
erdők elsődleges rendeltetése védelmi kell, hogy legyen. Mindez környezetvédelmi
szempontból is eredményezhet konfliktust, figyelemmel arra, hogy a nagyméretű
szántóterületeken a táblák tagolását jelentő erdősávok hiányoznak, ezért csapadékszegény
időszakokban a szélerózió a levegő porszennyezését és a termőréteg pusztulását okozhatja.
Területrendezési oldalról további, a beépítéssel összefüggő konfliktust jelenthet, hogy a helyi
sajátosságok okán a belvízveszélyes helyzeteket a beépítések tervezésénél célszerű
figyelembe venni.
Az életminőség talán egyik legalapvetőbb indikátorát, a lakhatás minőségét, a lakások
komfortfokozatát tekintve elmondható, hogy Tengelicen a közműellátottság a vezetékes
vízellátás vonatkozásában saját vízmű kútról biztosított, a központi területen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült, a villamos hálózat teljeskörű. A vezetékes és mobil
távközlési rendszerek kiépültek. A gázellátás a majorokat leszámítva csaknem teljeskörű. Az
ellátottság szempontjából hátrányt jelent a település széttagolt szerkezete, ami különösen a
majorok esetében jelentkezik. Tengelic-Szőlőhegy irányában szükség van a szennyvízhálózat
bővítésére.
A minőségi lakásállomány létrehozása a Paksi Atomerőmű fejlesztésével párhuzamosan egyre
nagyobb jelentőséggel fog bírni. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy Tengelicen magas
minőségű lakások épülhessenek, a meglévő lakásállományt a kor színvonalának megfelelő
módon korszerűsíthessék.
A helyi vállalkozások működési feltételeinek segítésére olyan gazdasági területek kijelölésére
van szükség, amelyek biztosítani tudják a cégek számára a megfelelő kereteket fejlesztéseik
kivitelezéséhez. Erre egyrészt alkalmasak lehetnek a felhagyott majorok területei, másrészt
meg felülvizsgálandó a korábbi településszerkezeti tervben újonnan jelölt gazdasági területek
megfelelősége, szükségessége.
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3.3.

Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

Tengelic község régészeti lelőhelyeinek részletes leírását a
Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze tartalmazza.

2017-ban

készített

azonosító

lelőhelyszám

név

védelem

HRSZ

23058

1

Középhídvég, Sziget

szakmai

0325, 0329, 0327

23307

2

Sertésszállás

szakmai

23308

3

Kis Tengelic

szakmai

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

23310

4

Alsóhidvég, Jánosmajori sziget

szakmai

0330, 0310, 0328

23311

5

Felsőtengelic puszta

szakmai

086/10, 092/1

38854

6

Török-domb

szakmai

0322, 0321, 0319

23312

7

Felsőtengelic, Bogárzó-dűlő

szakmai

092/34, 092/35, 092/33

48173

8

Középtengelic, Sziget

szakmai

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

48174

9

Kistengelic I.

szakmai

0110/22

48176

11

Nyulas-tó II.

szakmai

0110/6

48177

12

Simon-dűlő

szakmai

01400/5, 01400/3

49525

13

Alsó-Hídvég

szakmai

0308

89027

15

Alsótengelic

szakmai

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

89029

16

Petőfi TSZ-től északra

szakmai

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

89031

17

Közép-Tengelic

szakmai

89033

18

Felsőtengelic, Nyulas

szakmai

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

Műemlékek
A település épített környezetének legjelentősebb elemei a műemlékek, amelyek mindegyike
(6 db) külterületen található, egykori földbirtokosok kastélyai, azokhoz tartozó kápolnák,
gazdasági épületek, illetve ezek parkjai.
Alsótengelic: Gindly-Benyovszky-kúria (szociális otthon)
Középtengelic: R. k. kápolna (Szeplőtelen Fogantatás)
Katalinpuszta: Schell-kastély, kápolna, melléképületek, park
Alsóhídvég: v. Jeszenszky kastély, melléképületek,park
Középhídvég: Bernrieder-kastély, cselédházak, gazdasági épületek, kertilak, park,tiszttartói
ház
Felsőtengelic: Gindly-Benyovszky-kastély (Kiss István szobrászművész emlékmúzeuma),
melléképület, park
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A műemlékekhez műemléki környezet tartozik, amely biztosítja a műemlékek közvetlen
környezetének oly módon történő kialakítását, hogy a tervezett építkezések ne rontsák a
műemlékek látványát.

törzsszám

azonosító

cím

név

védelem

bírság
kategória

védési
ügyiratok

helyrajzi szám

9140

14705

Katalinpuszta

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9140

14706

Katalinpuszta

melléképületek

Műemlék
[tartozék]

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9140

14707

Katalinpuszta

kápolna

Műemlék

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9141

14708

Alsóhídvég

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795227/1979. OMF

0290/4, 0290/2, 0290/3

9141

14709

Alsóhídvég

melléképületek

Műemlék
[tartozék]

II.

1795227/1979. OMF

0290/4

9142

14710

Középhídvég

park

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

9142

14711

Középhídvég

tiszttartói ház

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

9142

14712

Középhídvég

cselédházak

Műemlék
[tartozék]

II.

1795228/1979. OMF

0300/16

9142

14713

Középhídvég

gazdasági
épületek

9142

14714

Középhídvég

kertilak

Műemlék
[tartozék]
Műemlék
[tartozék]

9900

14715

Felsőtengelic

park

9900

14716

Felsőtengelic

Felsőtengelic

9900

9141

4219

9140

19706

II.

1795228/1979. OMF
1795228/1979. OMF

Műemlék
[tartozék]

II.

14229/1985.
OMF

069

melléképület

Műemlék
[tartozék]

II.

14229/1985.
OMF

069

GindlyBenyovszkykastély ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki környezet

086/18, 086/12, 054/2

Műemléki környezet

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

II.

0300/16
0300/16

22509

v. Jeszenszky
kastély ex-lege
műemléki
környezete

22511

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

Műemléki környezet

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

22514

Schell-kastély exlege műemléki
környezete

Műemléki környezet

0363, 0370/8, 0371, 0372,
0373, 0374, 0367, 0369, 0366
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9142

22521

4220

22523

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

8772

GindlyBenyovszky-kúria
(szociális otthon)

4219

Alsótengelic

Műemlék

0300/20, 0300/6

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

II.

22509/1958.
ÉM
120344/1958.
MM

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

Műemlék

II.

22509/1958.
ÉM
120344/1958.
MM

4220

8776

R. k. kápolna
(Szeplőtelen
Középtengelic Fogantatás)

9140

8774

Katalinpuszta

Schell-kastély

Műemlék

II.

1795229/1979. OMF

0370/9

9141

8771

Alsóhídvég

v. Jeszenszky
kastély

Műemlék

II.

1795227/1979. OMF

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

9142

8775

Középhídvég

Bernrieder-kastély Műemlék

II.

1795228/1979. OMF

0300/19

Felsőtengelic

GindlyBenyovszkykastély (Kiss István
szobrászművész
emlékmúzeuma)
Műemlék

II.

14229/1985.
OMF

069

9900

8773
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4. A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése
4.1.

A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer

A fejezet célja az, hogy ismertesse a Tengelic önkormányzat, mint tervezésért felelős szerv
lehetséges szerepét a koncepció megvalósítási és végrehajtási fázisaiban.
Tengelic Településfejlesztési Koncepcióját az önkormányzatnak határozattal kell elfogadnia.
A testületet a jegyző hívja össze.
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak
településrendezési terv elkészítésével segíti.

megvalósítását

az

önkormányzat

a

A Településfejlesztési Bizottság alapvető feladata a település természetes és épített
környezete állapotának figyelemmel kísérése, védelme, tudatos fejlesztése, a településen lévő,
és értéket képviselő településstruktúra és építmények megőrzése. Feladata a
területfejlesztéssel
és
területrendezéssel,
továbbá
a
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel kapcsolatos feladatok előkészítése, véleményezése, a képviselő-testület e
területet érintő döntései végrehajtásának ellenőrzése. A településfejlesztési koncepcióban
meghatározott fejlesztések nyomon követése, valamint az időközi felülvizsgálatok elvégzése
szintén a bizottság feladata. A monitoringnak folyamatosnak kell lenni annak érdekében,
hogy a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok a kitűzött időtáv végére
megvalósulhassanak. A monitoring célja, hogy a település vezetősége átfogó képet kapjon a
megvalósult célokról, valamint az időbeni ütemezés tarthatóságáról.
A Településfejlesztési Bizottság működését a jegyző ellenőrzi.

4.2.

Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat
rendjére

A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés
mellékleteként fogadja el. A településfejlesztési koncepcióban foglalt célok érvényesülése
érdekében a község képviselő-testülete évenként áttekinti az időközben elvégzett
településfejlesztési tevékenységeket és döntéseket. Az éves áttekintés során figyelembe kell
venni a felmerült lakossági igényeket, valamint a jogszabályi környezet változásából eredő
kötelezettségeket.
Az évenkénti áttekintés során felmerült változtatási igényeket folyamatosan rendszerezni kell
és értékelni azok társadalmi, gazdasági, műszaki valamint környezeti vonatkozásait. A
településfejlesztési koncepciót 10 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során célszerű a
településszerkezeti terv átfogó elemzését is elvégezni és szükség esetén a módosításról
önkormányzati határozatot kell hozni.
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