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Bevezetés, előzmények 

Tés Község Önkormányzata 117/2017. (XI. 29.) önkormányzati határozatában döntött 117/2017. (XI. 29.) hatályos 
településfejlesztési koncepciójának és hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

A felülvizsgálat eredményeképpen új Településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) és új településrendezési 
eszközök (továbbiakban: TRE) —Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a helyi építési szabályzat 
(továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási tervek (továbbiakban: SZT)— készülnek. A 
TFK és a TRE a teljes közigazgatási területre készül, a TFK-hoz és a TRE-hez közös Megalapozó vizsgálatok 
(továbbiakban: MAV) készülnek. A MAV, a TFK és a TRE a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: 314/2012.R.) mellékleteiben 
szereplő tartalommal készül. A TFK és a TRE készítése egyszerre történik. 

A tervezési feladatokkal az Önkormányzat a Pápai Építész Stúdió Kft.-t bízta meg.  

A Megalapozó vizsgálatokkal párhuzamosan elkészültek a Települési örökségvédelmi hatástanulmány 
munkarészei is. A Települési örökségvédelmi hatástanulmány a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 14.mellékletében szereplő tartalommal készül. 

A Település Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK), és a településkép védelméről szóló rendeletet 
(továbbiakban: TkR.) Tés Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. novemberében fogadta el. 

Mivel a TSZT és HÉSZ egyidőben készül, közös szakági Alátámasztó javaslatok készülnek majd. 

Mivel a településrendezési eszközök a teljes közigazgatási területre készülnek, ezért a 2/2005. (I.11.) Korm.rend. 
szerinti környezeti vizsgálat is lefolytatásra kerül, mely a településrendezési eszközök kidolgozásával és 
egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A környezeti vizsgálat eredményének megállapításait a véleményezési 
tervdokumentáció részét képező Települési környezeti értékelés tartalmazza. 

A megbízás keretében elkészülő tervezési feladatok az alábbi kötetekben kerülnek dokumentálásra: 
I. Megalapozó vizsgálatok  
II. Településfejlesztési koncepció  
III. Településszerkezeti terv 
IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 
VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány  
VII. Települési környezeti értékelés 

A TFK és TRE egyeztetése a 314/2012.R. szerinti ún. teljes eljárás előírásai szerint történik. 

Jelen tervdokumentáció 
 

Tés Község „új” Településfejlesztési koncepció, valamint „új” településrendezési 
eszközök készítése 

II. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2022—2035 

 Véleményezési tervdokumentáció 
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1. Preambulum 
Tés község településfejlesztési koncepciója települési alapdokumentum. Hosszútávú fejlesztési döntés, amely az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §. (1) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban "hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében 
a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a 
helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint 
a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására".  

A koncepció készítését megelőzte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdése szerint elkészített megalapozó vizsgálat, amely magába 
foglalja a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet 68. e§-a szerinti örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati munkarészét is.  
Jelen dokumentum a felsorolt vizsgálati munkarészek alapján került kidolgozásra és az általános célkitűzéseken 
túl célként tűzte ki a fejlesztési irányok tömör és tiszta megfogalmazását. A koncepció három fő fejezetre tagolódik:  

 meghatározza a község gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére, térségi szerepére 
vonatkozó jövőképet,  

 megfogalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat, valamint  

 összefoglalja a további tervezési feladatok kiinduló adatait.  

2. Tés jövőképe 
A középkori településből a bakonyi fennsíkon kialakuló Tés falut évszázadokon keresztül a földművelés, 
erdőgazdálkodás és kisiparos tevékenység, majd a bányászat jellemzi. Széllel bélelt falu, melynek ikonikus 
jelképeivé váltak a híres szélmalmok. A nehezen megszerezhető kenyér öröksége iratlanul is kötelezi a településen 
élőket, az évszázados hagyományok, a családok hozománya, a természeti adottságok a falu életét ma is 
meghatározzák. A különböző korok modernizációs folyamatai kihatottak Tésre is. Az autentikus egykori örökség 
veszteségekkel bír, ennek ellenére a hagyományok ápolása mentén nyitott az út a harmonikus megújulás előtt. A 
település társadalmi, gazdasági ereje, turisztikai potenciálja, fenntartható agrárgazdasága és környezettudatos 
vállalkozásai elhagyhatatlan részét képezik a térség fejlődésének. A helyi közösségek összetartása pedig 
biztosítékot adott mindig a túlélésre. A település olyan hely szeretne lenni, ahol  

 az ott élők büszkék történelmi örökségükre, természeti és épített környezetükre, feltárják, őrzik és ápolják 
régészeti, építészeti emlékeiket, 

 ápolják hagyományaikat, fejlesztik a helyi identitást erősítő folyamatokat, vallási és kulturális 
közösségeket, 

 a különböző korosztályok, fiatalok, felnőttek, idősek számára a lakhatás, a tanulás, a munka, a pihenés 
és egészségük megőrzésének feltételei adottak. 

Tés településfejlesztési koncepciója a 2035-ig terjedő időszakra kijelöli a község helyét a hazai és a térségi 
településhálózatban, bemutatja a község társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni 
állapotát. Ez a jövőkép a településen belül évszázadok óta zajló folyamat további szakaszának előrevetítése, amely 
egyben egy új, egy másfajta gondolkodás, szemlélet eredményeként létrejövő állapotot is felvázol.  
A község jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és bevonásával készült; 
értékek, érdekek, szándékok egymással harmonizáló egysége, ami találkozik az érdekeltek egyetértésével és 
szándékával, a jövő cselekvéseit motiválja. Tés jövőképe a község történelmi, társadalmi, gazdasági és földrajzi 
adottságaira, lehetőségeire, valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb 
értékei) épít, vonzó, megvalósítható állapotot körvonalaz.  
A koncepció alapvető üzenete, hogy a múlt örökségének kötelezettségéből kiindulva Tés megteremti és biztosítja 
valamennyi polgárának jövőjét, másrészt valamennyi polgára bízik Tés jövőjében. Ez a lelkierő és tartás az alapja 
annak, hogy Tés megfogalmazhassa jövőképét: 
Tés az évszázadok örökségére alapozva feltárja, védi és ápolja környezetét, történelmét, kultúráját és 
hagyományait. A helyben élők által formált település kíván lenni, amely tudást, munkát, lakhatást, 
egészséget és élhető környezetet biztosít számukra. Öntudattal rendelkező nyitott település, amely aktív 
tényezője a térségi integrációnak és gazdasági fejlődésnek. 
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2.1 A településfejlesztési alapelvek rögzítése 

A római telepesek, a középkori jobbágyok és nemesek évezredes jelenléte alapozza meg a falu léterejét, amely a 
többszöri elnéptelenedés után is mindig képes volt újjáéledni. Biztos magja a központi Tés, Egyházastés település, 
amely mellett Kistés és Csőszpuszta is folyamatosan megtalálja a helyét. A sajátos természeti környezet 
magányában élő falu őrzi a falusi lét értékrendjét és a változó világ hatásait mérlegelve keresi mai helyét és 
identitását. A Bakony újjáéledő háttértelepüléseinek sorában a településen élő lakosság a városi életformákat 
háttérbe sorolva saját közösségi, kulturális, vallási értékei mentén harmonikus fejlődésre törekszik. A település 
potenciálját erősítendő kerültek megfogalmazásra Tés településfejlesztésének alábbi alapelvei: 

 Harmonikus és kompakt település, fejlődés határok között 
 Természeti, épített és kulturális értékek feltárása, ápolása és védelme 
 Növekedés a település eltartó képességének függvényében 
 Településfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban 
 Gazdasági potenciál és a versenyképesség növelése, innováció 
 Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom 
 Identitástudat, lokálpatriotizmus 
 Esélyegyenlőség, tudás alapú társadalom 

Az alapelvek elfogadását tükrözi a község 2035-re vonatkozó gazdasági, társadalmi, táji és természeti, épített 
környezetére, továbbá térségi szerepére vonatkozó jövőképe. 

2.2 Tés gazdasági jövőképe 

Tés gazdasága 2035-ben az alábbiakkal jellemezhető: 

 A község mezőgazdasági struktúrája megújul, a nagyüzemi gazdálkodás mellett a háztáji gazdálkodók is 
korszerű technológiával termelnek, piacaik, értékesítési hálózataik stabilak, a mezőgazdasági 
területhasználat intenzív, az ökológiai szemléletű földhasználat erősödik. Az erdőgazdálkodásban a falu 
szerepe és jelentősége megmarad, az erdőterületek fenntartása az értékes természeti környezet 
védelmét szolgálja. Létrehozása kerül és eredményesen működik a megtermelt mezőgazdasági termékek 
helyi és kereskedelmi hálózatokon belüli értékesítése. Önsegélyező társulások jönnek létre.  

 A községben bejegyzett kis- és középvállalkozások működőképesek, hálózati és klaszter kapcsolataik 
stabilak, tőkeellátottságuk jó. 

 A gazdasági társaságok eredményei hozzásegítik az önkormányzatot az önfenntartó település 
megvalósításához. 

 A településen a gazdaságilag aktív lakosság aránya az országos átlagnál jobb, munkanélküliségi rátája 
az országos átlag alatti. 

2.3 Tés társadalmi jövőképe 

Tés társadalma 2035-ben az alábbiakkal jellemezhető: 

 A község lakónépessége stagnál vagy kismértékben nő, az országos átlagnál magasabb a községben a 
születéskor várható élettartam és pozitív a község vándorlási egyenlege, lakosságvonzó képessége nő. 

 A fiatalok családalapítási hajlandósága az országos átlagnál jobb, mert biztosított jövőjük, egzisztenciális 
biztonságban élnek. 

 A Tésen élő és az ide érkező fiatalok lehetőséget látnak tehetségük kibontakoztatására, boldogulásukat 
a községben képzelik el; a korábban elköltözöttek szívesen térnek vissza a községbe, mert biztosítva 
látják jövőjüket.  

 Tés lakosságának egészségi állapota jó, testi és lelki kiegyensúlyozottságukat a közösségi élet, valamint 
a rekreációs lehetőségek széles tárháza támogatja. A lakosság egészségügyi ellátása megoldott.  

 A településen élők jövedelmi viszonyai jók, az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az országos 
átlagot. 

 Tés nyitottan, befogadóan várja a településért tenni akaró, idetelepülő értelmiségieket és szakembereket, 
akik új szemléletet, friss gondolatokat hoznak a községbe. 

 Tés biztonságos község, az itt élők, ill. az ide érkezők személyi-, vagyon- és környezeti biztonsága az 
országos átlagnál jobb. 
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2.4 Tés táji és természeti jövőképe 

Tés táji és természeti állapota 2035-ben az alábbiakkal jellemezhető: 

 Harmonikusan él egymást mellett az ember által művelt kultúrtáj, az épített települési környezet és a 
természeti adottságokat őrző Tési-fennsík erdősült környezete.  

 Az erdősült, valamint a mezőgazdasági területek, a vízgazdálkodási területek fenntartása és művelése 
biztosított. Nem marad "gazdátlanul" egy talpalatnyi föld sem. 

 A települési és külterületi zöldterületek összefüggő zöldfelületi rendszert alkotnak. Legalább a zöldfelületi 
szempontból szerkezeti jelentőségű utcákban egységes fasorok jelennek meg. Az egykori vízgyűjtő 
területek rehabilitációja megvalósul. 

 A lakosság aktív szerepet vállal a zöldterületek fenntartásában és fejlesztésében.  

 A fennsík karsztos barlangrendszere bekapcsolódik a térség extrém turisztikai kínálatába. A barlangokkal 
kapcsolatos ismeretterjesztés fejlődik. 

2.5 Tés épített környezetének jövőképe 

Tés épített környezete 2035-ben az alábbiakkal jellemezhető: 

 A fenntartható fejlődés cél- és eszközrendszere mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a harmonikus épített 
környezet ideológiája, fejlődés határok között. 

 Megvalósul a faluközpont és a belterületi utcák kompakt rehabilitációja, megújul és gazdagodik az 
intézményi, egyházi épületek és környezetük közösségi, köztéri szerepe. A szakszerűtlen és spontán 
átalakítások az építéskori értékek tiszteletben tartásával és rekonstrukciójával, a kortárs építészet 
eszközrendszerét nem mellőzve folyamatosan szűnnek meg. 

 Az épített örökség veszteségeit leginkább megsínylő faluközpont az eredeti térstruktúrák megőrzése, 
bizonyos mértékű rehabilitációja mellett az intézményi és közösségi funkciók számára biztosít a település 
adottságaihoz arányos léptékű kereteket. 

 A települési közszolgáltatások infrastruktúrája, épületállománya kiépült és fejleszthető. 

 A közösségi lét fórumai (közterek, épületek, egyházi létesítmények) biztosítottak és fenntartásuk 
megoldott. 

 Tés lakossága egészséges, egészségügyi határérték alatti, por- és zajmentes környezetben él.  

 A település épített környezete közművesített, tiszta, rendezett és környezetbarát.  

 Az alacsony intenzitású (zöldfelületi, vízközeli, kiskerti) területek létesítményei harmonikusan élnek együtt 
a táji környezettel. 

 A sajátos turisztikai vonzerőt hordozó szélmalmok és környezete megőrzi a sajátos tájképi karaktert a 
természetes tájképi elemekkel, feltáruló látványokkal együtt, a bemutatásukhoz, látogatásukhoz 
szükséges infrastruktúra kiépül. A korábban elbontott két szélmalom feltárása megtörténik, helyük és 
tömegük egyértelmű építészeti eszközök használata mellett bemutatásra kerül. 

 A falusi turizmus infrastruktúrája megfelelően kiépített. 

 A térség turisztikai kínálatában tovább erősödik a bakancsos és offroad kerékpáros turizmus, amelynek 
települési infrastruktúra háttere vendéglátó és szálláshely szolgáltatásokkal bővül. 

 A község ingatlanpiaci kínálata rugalmasan követi az igényeket, a lakóterületek élhetőek és fenntartásuk 
biztosított. A kompakt település elvét követve a beépített területek rehabilitációja folyamatos. 

 A közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, biztonságosak. 

 A község közlekedési kapcsolatai, közúthálózata kiépített, folyamatosan fenntartható és üzemeltethető. 

 A gazdasági területek intenzíven hasznosítottak és elválnak a lakóterületektől. A lakó- és a gazdasági 
területek közötti közlekedési kapcsolatok (gyalogos, kerékpáros, gépjármű) jók.  

 A térségi közösségi közlekedés magas színvonalú, fenntartható és mindenki számára elérhető. 

 A település arculata egységes és mindenki által elfogadott, a településképi arculati kézikönyvben rögzített 
elvek szerint formálódik. 
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3. A koncepció célrendszere 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 33/2021. (IV.21.) MÖK határozattal elfogadta Veszprém megye 
2021-27 tervezési időszakra készült Területfejlesztési Koncepció Módosítását. 

A koncepció Veszprém megye jövőképét az alábbiakban határozta meg: 
„A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző Veszprém 
megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő 
gazdaságával vonzó, élhető és versenyképes térség.  
Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és 
az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű 
együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan térbeli és társadalmi 
egyenlőtlenségek mérséklődnek.” 
 
A koncepció Veszprém megye fejlesztésének 2030-ig szóló kiemelt célkitűzése a gazdasági és társadalmi 
versenyképesség növelése a területi egyenlőtlenségek csökkentése mellett. A társadalmi, gazdasági, környezeti 
és humán fenntarthatóság összhangja biztosíthatja a nemzeti erőforrások, a jövő nemzedékek lehetőségeinek 
hosszútávú megőrzését, az alkalmazkodóképességet a hazai és globális kihívásokra. 

 
A területfejlesztési koncepció 2030-ra elérendő célrendszerét az alábbi ábra foglalja össze: 

 
 
A megyei koncepcióban Várpalota várostérségre (ideértve Tés közigazgatási területét is) megfogalmazott 
fejlesztési célokat Tés településfejlesztési koncepciója figyelembe vette. Várpalota várostérség fejlesztési céljai, 
kiemelve a Tést érintő részcélokkal az alábbiak: 

Ipar- és gazdaságfejlesztés:  
 A térség kiváló szélviszonyainak köszönhetően megújuló energia hasznosításra a megye egyik leginkább 

preferálható területe (Tés, Jásd).  
 Megújuló energiaforrások (pl. szél, nap) térnyerésének elősegítése, rendszerek létrehozása.  
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 A természetjáráshoz és a vallási turizmushoz kapcsolódó turizmus és tömegsport fejlesztése.  
 
Munkahelyteremtés:  

 A turizmus a bakonyi falvaknak (Jásd, Tés) kitörési pontot jelent, bevételi forrást, faluszépítést, mely a 
lakosok helyben maradását, újak betelepülését segíti.  

Térszerkezet fejlesztés:  
 Közlekedésfejlesztés terén kiemelt cél a településközi útkapcsolatok javítása, és kapcsolódás a Balatoni 

kerékpárúthoz.  
 Várpalota és Tés közötti úthálózati kapcsolat színvonalának emelése.  

 
A megyei területfejlesztési koncepció átfogó céljaihoz igazodva Tés jövőképe a településfejlesztés prioritásait a 
következő átfogó célokban határozza meg:  

 A helyi gazdaság önfenntartó fejlesztése 
 Humán erőforrás fejlesztés 
 A települési környezet fejlesztése 

 
A célok megvalósítása során 
A megyei és a települési átfogó fejlesztési célok kapcsolatrendszere az alábbi ábrával jellemezhető: 

 

     
 
 

 
 
 
 
 

     
  

 
 

Ipar- és 
gazdaságfejlesztés 

 
 

Munkahelyteremtés 

 
 

Térszerkezet fejlesztés 

 

A helyi gazdaság 
önfenntartó fejlesztése 

 

Humán erőforrás fejlesztés 

 

Települési környezet 
fejlesztése 
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Az ábra a jövőkép, az azok megvalósítását szolgáló célok és alapelvek kapcsolatát mutatja be. 

        

 
 
  

JÖVŐKÉP 
Tés az évszázadok örökségére 
alapozva feltárja, védi és ápolja 
környezetét, történelmét, kultúráját és 
hagyományait. A helyben élők által 
formált település kíván lenni, amely 
tudást, munkát, lakhatást, egészséget 
és élhető környezetet biztosít 
számukra. Öntudattal rendelkező 
nyitott település, amely aktív tényezője 
a térségi integrációnak és gazdasági 
fejlődésnek. 
Tés az évszázadok örökségére 
alapozva feltárja, védi és ápolja 
környezetét, történelmét, kultúráját és 
hagyományait. A helyben élők által 
formált település kíván lenni, amely 
tudást, munkát, lakhatást, egészséget 
és élhető környezetet biztosít 
számukra. Öntudattal rendelkező 
nyitott település, amely aktív tényezője 
a térségi integrációnak és gazdasági 
fejlődésnek. 
 

ÁTFOGÓ CÉLOK 
 

A helyi gazdaság önfenntartó fejlesztése
 

Humán erőforrás fejlesztés 
 
   A települési környezet fejlesztése 

 
 
 
 

 

 

ALAPELVEK 
Harmonikus és kompakt település, fejlődés határok között 

Természeti, épített és kulturális értékek feltárása, ápolása és 
védelme 

Növekedés a település eltartó képességének függvényében 
Településfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban 
Gazdasági potenciál és a versenyképesség növelése, innováció 

Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom 
Identitástudat, lokálpatriotizmus 

Esélyegyenlőség, tudás alapú társadalom 
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3.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok és részcélok meghatározása 

A jövőképben megfogalmazott fejlesztési irányok elérése érdekében kerültek megfogalmazásra azok a 10 évet 
meghaladó időtávra érvényes általános és komplex hosszútávú célkitűzések, amelyek alapját képezik a közép-, 
illetve rövidtávú célok kijelölésének. 
Tés településfejlesztési koncepciója a három átfogó célon belül különböző részcélokat fogalmaz meg. A részcélok 
az átfogó célokkal harmonizálnak, azok megvalósítását segítik. 
 

3.1.1 A helyi gazdaság önfenntartó fejlesztése 

Tést és ezen belül Kistés és Csőszpuszta településrészek történelmét a feudális viszonyok között fejlődő és alakuló 
egyházi, nemesi birtokrendszer és az ehhez kapcsolódó földművelés, állattenyésztés valamint erdőgazdálkodás 
határozta meg. A mezőgazdaság súlya, a település agrárfalu jellege a mai napig megmaradt. A 18. században 
még jelenlévő szőlőművelés, gyümölcstermesztés mára megszűnt. A fennsík nem erdősült, művelt területein 
szántóföldi gazdálkodás jellemző viszonylag nagy összefüggő birtokokkal. Jelentősebb gazdasági tevékenység a 
faluközpontban az egykori, mára már elbontott püspöki nyaraló birtoktestén, a terület feldarabolását és 
privatizációját követően alakult ki, amely spontán fejlődése révén nem tudott feszültségektől mentesen integrálódni 
a korábban homogén történelmi környezetbe.  
A településen a mezőgazdaság háttérbe szorult, a megélhetést már nem tudja biztosítani. A településen élők 
ingáznak a nagyobb települések (Várpalota, Zirc, Veszprém), gazdasági centrumok irányába. A munkahelyek 
hiánya lassítja a helyi fejlesztéseket és korábban erős motivációt jelentett az elvándorlások irányába. A térség 
turisztikai térnyerése és a rekreációs szolgáltatások megjelenése némi változást hozhat az elvándorlási arányban, 
viszont ezeknek az ágazatoknak az infrastrukturális háttere nagyon hiányos. A gazdasági centrumokban dolgozók 
lakhatási igényükkel megjelennek Tésen is, számukra a beköltözés feltételeit biztosítani kell. 
Annak ellenére, hogy a gazdasági centrumok relatív közelsége munkát biztosít a település számos lakója számára, 
a helyben működő gazdasági társaságok, vállalkozások alapjaiban kell, hogy meghatározzák Tés gazdaságát és 
biztos alapot jelentsenek a fenntartható települési célok megvalósítására. 
A település természeti, turisztikai potenciálja, termelő ereje alapjaiban határozza meg a fejlődés lehetőségeit. A 
település célja megtartani, fejleszteni és gyarapítani minden olyan termelő tevékenységet, amely elegendő 
jövedelmet teremt a fenntartható fejlődés számára. Minimális cél a gazdasági stabilitás, a fenntarthatóság elérése, 
a gazdaság szereplőinek olyan szintű termelési lehetőségekhez juttatása, amely forrásai fedezni képesek a 
település működési szükségleteit és ezen túl hozzájárulnak a társadalom anyagai és szellemi gyarapodásához, 
biztosítják a szociális, egészségügyi ellátás feltételeit.  

Tés elkötelezett híve és helye a helyi gazdaság fejlesztésének, a versenyképesség növelésének. A község célja, 
hogy a jövedelmek minél nagyobb arányban helyben teremtődjenek meg és többségében helyben kerüljenek 
felhasználásra. A település a védett természeti környezet miatt nem támogatja a környezetre jelentős hatást 
gyakorló gazdasági tevékenységek megjelenését. Emellett teljes nyitottsággal és befogadókészséggel áll a 
település a K+F tevékenységek térnyerése, az innovációs folyamatok előtt. 
A háztáji gazdaságokban, a mezőgazdaságban működő kis- és középvállalkozások támogatásával, bevonásával 
fejleszteni szükséges a helyi termelői és értékesítési rendszereket annak érdekében, hogy a vásárlókat a helyben 
megtermelt termékek fogyasztására ösztönözze. 
Az épített örökség megmaradt emlékei, a műemléki, helyi védettség alatt álló épületek értékes alapot teremtenek 
a turisztikai szektor további fejlődésének, a vendéglátás, a falusi turizmus erősödésének. 
Tés Várpalota várostérségében, partnerségi viszonyban, a kistérségi munkamegosztást szem előtt tartva kívánja 
kapcsolatait fejleszteni a környező településekkel. Ki kívánja venni részét a szociális és egészségügyi ellátás 
intézményrendszerének biztosításában, szükség esetén kiépítésében és működtetésében. 
A régiós és kistérségi célokat elfogadva helyet kíván adni az innovációs tevékenységeknek. Potenciális tere a 
kistérségi munkahelyteremtésnek és foglalkoztatásnak. Támogatja a közlekedési infrastruktúra, az energiaellátás, 
vízellátás, vízrendezés és a közösségi közlekedés kistérségi fejlesztési irányait.  

RÉSZCÉLOK: 

3.1.1.1 Új beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése és rendezése 
3.1.1.2 Már működő vállalkozások mellé új, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységek 

telepítése, a működés feltételeinek javítása 
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3.1.1.3 Szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai átképzés támogatása  
3.1.1.4 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása  
3.1.1.5 Inkubátor tevékenység kezdő vállalkozásoknak (könyvelés, szaktanácsadás) 
3.1.1.6 Vonzó befektetői környezet kialakítása  
3.1.1.7 Mezőgazdasági telephelyek fejlesztése 
3.1.1.8 Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása, gyümölcstelepítés elősegítése 
3.1.1.9 Korszerű növénytermesztési technológiák alkalmazásának támogatása 
3.1.1.10 Mezőgazdasági profil- és termékváltás támogatása 
3.1.1.11 Helyi termelői értékesítési rendszer, termelői piacok kiépítésének támogatása 
3.1.1.12 Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.  
3.1.1.13 Kistérségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése 
3.1.1.14 Közös kistérségi képzési programok megvalósítása 
3.1.1.15 Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése 
3.1.1.16 Térségi, kistérségi turisztikai programcsomagok kidolgozása, megvalósítása és működtetése 
3.1.1.17 Gazdasági együttműködési megállapodások, vállalkozások támogatása 
3.1.1.18 Innovációs és K+F együttműködés 
3.1.1.19 Településmarketing fejlesztése a turisztikai termékek értékesítéséhez, a vendégek térségbe 

vonzásához 
3.1.1.20 Termék-utak kialakításának támogatása a turizmusban 
3.1.1.21 Turisztikai rendezvény-szegmens erősítése, kulturális programok támogatása 
 
3.1.2 Humán erőforrás fejlesztés 

Tés települési öntudatának erősödéséhez a település fizikai erején túl a szellemi tőke, a humán infrastruktúra 
folyamatos fejlődését, fejlesztését el kell tudni érni. Cél a művelt, képzett és tanult társadalom. Érettségi vagy 
szakma minden fiatalnak. Biztosítani kell a tanulás lehetőségét a lecsúszott vagy szegregált társadalmi rétegekben 
éppúgy mint a családi vagy szociális problémákkal küzdő fiatalok esetében. Meg kell találni a gazdasági profilváltás 
miatt szükséges felnőtt átképzési lehetőségeket, helyet kell adni az idősek tanulási, művelődési igényeinek. A 
nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek, fórumok tevékenységét támogatni, erősíteni kell. Az ezekhez 
szükséges infrastruktúrát a település eltartó képességének függvényében rehabilitálni, illetve fejleszteni 
szükséges.  
Fejleszteni kell az egészségügyi és szociális ellátó rendszert. El kell kerülni, hogy bárki a faluban ellátatlan legyen, 
magára maradjon. Az ehhez szükséges információs rendszereket és infrastruktúrát, személyi feltételeket 
biztosítani kell. A sajátos természeti környezet remek lehetőségeket biztosít a település területén belül a rekreációs, 
idősgondozói szolgáltatások számára. Lehetőség szerint a gazdasági szektor önkormányzati bevételeiből, valamint 
a kiegészítő állami és uniós támogatási rendszerekből meg kell teremteni a fejlesztések forrásait. 

RÉSZCÉLOK: 
3.1.2.1 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása 
3.1.2.2 Egyházi közösségek és programok támogatása 
3.1.2.3 Önképzőkörök tevékenységének támogatása 
3.1.2.4 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatására 
3.1.2.5 Felnőttképzés, átképzés támogatása 
3.1.2.6 Informatikai képzés minden korosztálynak 
3.1.2.7 Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök támogatása 
3.1.2.8 Óvodai ellátás támogatása a hátrányos helyzetűek számára 
3.1.2.9 Nyelvtanulás támogatása 
3.1.2.10 Vállalkozási ismeretek oktatása 
3.1.2.11 Emelt szintű egész éves közmunka programok  
3.1.2.12 A közétkeztetés személyi és infrastrukturális feltételeinek javítása 
3.1.2.13 Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési lehetőségek biztosítása 
3.1.2.14 Időskori ellátó rendszer és intézmények fejlesztése, bővítése 
3.1.2.15 A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése  
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3.1.3 A települési környezet fejlesztése 

Erősíteni szükséges a település megtartó erejét. El kell érni, hogy a képzett munkaerő a településen belül maradjon. 
A település általános környezeti állapotát meg kell óvni a gazdasági tevékenységből adódó környezeti 
terhelésektől, emellett biztosítani kell a természeti környezet értékeinek ápolását és fejlesztését. A települési 
infrastruktúra hálózatot a kompakt település elveit szem előtt tartva fejleszteni és fenntartani szükséges. A hiányzó 
elemeket ki kell építeni. El kell kerülni a beépítésre szánt területek aránytalan, olyan léptékű növekedését, amelyek 
már azok fenntarthatóságát veszélyeztetik. Ki kell dolgozni az amortizálódó településközponti területek 
megújulásának módszerét. Biztosítani kell a rekreációs, szabadidős és sport tevékenységek feltételrendszerét. 
Bővíteni kell a helyi közszolgáltatások körét lehetőséget adva többek között a minőségi kereskedelmi 
szolgáltatások, a helyi termelői és értékesítési hálózatok fejlődésének. Törekedni kell a korszerű 
energiagazdálkodásra, támogatni kell a megújuló energiák használatához kapcsolódó fejlesztéseket. A 
településközponton belüli gyalogos kapcsolatokat összefüggő rendszerrel kell erősíteni. 
Az időszakos társadalmi mobilitás ellenére a lokálpatrióta szellemiség gyökerei a településen évszázadok óta 
megtalálhatók. Ennek ismeretében erősíteni kívánja a település a tésiek öntudatának és közösségeinek 
erősödését, amelyek egyben erősítik Tés község identitásának egységét is. Fel kell tárni a történelmi, kulturális, 
természeti és épített örökség még rejtett vagy elhanyagolt elemeit, értékeit és lehetőséget kell biztosítani a 
településen élőknek, hogy ezeket az értékeket elérjék, ápolják az értéket a településen kívül képviseljék vagy 
népszerűsítsék. 
A települési arculat formálása érdekében társadalmi konszenzuson alapuló faluképi arculati rendszer kiépítését 
kell támogatni, amely biztosítja a települési értéktár elemeinek gyarapodását. A Tési-fennsík sajátos arculatát 
meghatározó kultúrtáj védelmét biztosítani kell. 

RÉSZCÉLOK: 
3.1.3.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása 
3.1.3.2 Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmének és megújításának támogatása 
3.1.3.3 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása (kávéház- és kocsmaprogram, ifjúsági klub) 
3.1.3.4 Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
3.1.3.5 Közműhálózatok fejlesztése 
3.1.3.6 A fejlesztési-, építési területeken a vízmegtartás lehetőségeinek fejlesztése, támogatása 
3.1.3.7 Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése 
3.1.3.8 Kerékpáros közlekedés, közlekedési hálózat és turisztikai létesítmények fejlesztése 
3.1.3.9 Védett épített örökség komplex megújításának támogatása 
3.1.3.10 A falu közterületeinek rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése 
3.1.3.11 A faluközpont egyes területeit összekötő összefüggő közterületi, zöldfelületi rendszer kiépítése 
3.1.3.12 Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, termelői piac, kisbolthálózat fejlesztése 
3.1.3.13 Lakóépületek, középületek energetikai megújítása, megújuló energiák használatának támogatása 
3.1.3.14 Megújuló energiát hasznosító telepek létesítése 
3.1.3.15 A Tési-fennsík kultúrtáj védelmének támogatása 
3.1.3.16 A tési szélmalmok bemutatását és látogatását szolgáló infrastruktúra kiépítése, az elbontott szélmalmok 

építészeti, településképi rehabilitációja, szélmalom tanösvény létesítése 
3.1.3.17 A község turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése 
3.1.3.18 Lovasturizmus felételeinek támogatása 
3.1.3.19 Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése 
3.1.3.20 Rehabilitációs program kidolgozása a lakóterületek megújulására 
3.1.3.21 Szelektív hulladékkezelő rendszer és szolgáltatások fejlesztése, szürkevíz hasznosítás fejlesztése 
3.1.3.22 Zöldhulladék hasznosítás fejlesztése (komposztálás, energiahasznosítás) 
3.1.3.23 Az illegális hulladéklerakók felszámolása  
3.1.3.24 Növekvő közbiztonság 
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3.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása 

A koncepció a történelmi fejlődést, a kialakult hagyományokat és a települési identitás erősítését figyelembe véve 
4 településrészt határol le.  

1. Tés 
Területét a történelmi Tés település területe alkotja, amely kiegészül a faluközpont belterületi 
településrészeivel. 

2. Kistés 
Területe megegyezik a történelmi Kistés település területével. 

3. Csőszpuszta 
Területe megegyezik a történelmi Csőszpuszta településrész területével. 

4. Külterületi erdők és mezőgazdasági területek 
Külterületi szántók és erdők területe. A Tési-fennsík területén a mezőgazdasági területek jellemzőek, 
melyeket lombos és tűleveleű erdők vesznek körbe.  
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3.2.1 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

A település arculata egységes és mindenki által elfogadott, a településképi arculati kézikönyvben rögzített elvek 
szerint formálódik. 
A koncepció célrendszere c. fejezet a jövőkép, az azok megvalósítását szolgáló célok és alapelvek kapcsolatát 
bemutató ábrával indul. Az ábra kapcsolatrendszerén belüli 3 átfogó célhoz kapcsolódnak a 3.1 fejezetben felsorolt 
specifikus célok, azok az átfogó célból levezetett középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése 
biztosítja az átfogó cél érvényesülését. Ezek a részcélok/specifikus célok az átfogó célnál kevésbé komplexek, 
csak egy-egy szakterületet ölelnek fel. 
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3.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

1. Tés településrész fejlesztési céljai 
Az egykoron önálló falu központja még őrzi a történelmi struktúrákat. Karakterét ma is meghatározza a falu 
főutcájának kiszélesedésében található templomdomb a fölé magasodó barokk plébániatemplommal. A 
faluközpontot keleti oldalról lezáró egykori püspöki nyaraló és a hozzá tartozó birtok tömbje sajnálatos módon a 
szocialista modernizmus áldozatává vált és jelenlegi intézményi funkciókat magába foglaló épületállománya 
semmit nem őrzött meg a történelmi örökségből. Ezt a sebet orvosolni csak aránytalanul drasztikus 
beavatkozásokkal lehetne, amely az önkormányzat teherbíró képességét messze meghaladja. Az itt lévő 
intézmények a korábbi iskola megszűnésével funkciót váltottak, de viszonylag jó épületállománya továbbra is 
alkalmas a község igazgatási, közösségi, intézményi feladatai többségének az ellátására. 

A faluközpontra ráfűződő utcák tipikus falusi karakterűek, épületállományuk, közterületeik fenntarthatósága 
megfelelő szakmai felügyelet mellett biztosítható. A településrész arculatát jelentősen meghatározzák a régi, helyi 
védettségre javasolt épületek. Kiemelt cél a terület értékmentő rehabilitációja, az épületállomány megújítása és 
korszerű fejlesztése, lakásteremtési program kidolgozása támogatási rendszerekkel együtt. A területet a fiatal 
családok számára vonzóvá kell tenni.  

A faluközpont a közösségi élet meghatározó színtere. A közterületek, a közösségi életbe bekapcsolódó egyházi 
ingatlanok gyalogos kapcsolatrendszerét, átjárhatóságát fejleszteni szükséges. Mindezt javasolt összekapcsolni a 
turistaforgalom által használt területekkel és túraútvonalakkal. 
A település egyedi sajátosságát meghatározó két szélmalom, mint kuriózum látogathatóságát fejleszteni 
szükséges. A szélmalmok területét közparki keretekbe kell sorolni, látogatóközpont számára a szomszédos 
ingatlanok adottságait ki kell használni, a gépjárművel történő látogatás számára megfelelő infrastruktúrát, 
parkolóterületet kell kialakítani. Nagy lehetőség rejlik a korábban elbontott további két szélmalom, mint látogatóhely 
fejlesztésében, a négy szélmalom tanösvényszerű összekapcsolásában. Erős települési karakterformáló elemmé 
válhat a hiányzó két szélmalom replikája a kortárs építészet eszközrendszerét felhasználva. 
Az épületállomány és a közterületi rendszer megfelelő feltételeket biztosít a turizmus, falusi vendéglátás céljainak 
megvalósításához. A terület arculatát egységes elvek mellett táj- és kertépítési szakemberek bevonásával 
fejleszteni szükséges. A szabadidős és zöldterületek fejlesztésre szorulnak, a megindult játszótér építési programot 
folytatni szükséges. A kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatások nagyon hiányosak, komplex, egymást erősítő 
hálózatot célszerű létrehozni. 
Tés gazdasága a környezeti adottságok miatt nem teszi lehetővé környezetre jelentősebb hatást gyakorló termelő 
tevékenységek erősítését. A helyi gazdaság elsődlegesen a mezőgazdaságra, illetve egyes beszállítói 
kisvállalkozásokra építhet. Az ezeket kiszolgáló területek infrastrukturális fejlesztését biztosítani kell. 
A természeti környezet jó adottságokkal bír a rekreációs, az időseket ellátó szolgáltatások bővítésére. Ennek 
területigényét, fejlesztési igényeit ki kell szolgálni. 
  
2. Kistés településrész fejlesztési céljai 
A középkori Kistés valaha önálló településként élte életét Tés mellett, azzal szervesen együttműködve. Ma már 
inkább a feledés homályába vész. Területe földrajzilag elhatárolható Téstől, amelyen belül néhány romos épület 
és egy felújított gazdasági épület (egykori istálló) található. A terület fejlesztése opció olyan szabadidős, rekreációs 
funkció számára, amely összefüggő nagy területigénnyel jelentkezik és ki tudja használni a természeti környezet 
és a nyugalom adottságait. 
 

3. Csőszpuszta településrész fejlesztési céljai 
A középkorban elnéptelenedett település a 19. században a majorsági gazdálkodásnak köszönhetően lendült fel 
és ez a fejlődés ma is tart. A településrész lehetőségeiben erős tényező a Csőszpusztán keresztülhaladó 
Várpalota-Szápár közötti 8213. sz. főút. A majorsági gazdálkodásban a mezőgazdasági tevékenység mellett 
jelentős az állattartás. A lakó funkciók kezdetben a majorságban dolgozókat szolgálják ki, amelyek 
tulajdonosváltást követően a betelepülőknek is otthont adnak. A természeti adottságok és a térségben működő 
gazdasági társaságok miatt egyesek szívesen beköltöznek a településrészbe, keresik a lakhatás lehetőségeit. 
A gazdasági tevékenység és a lakóterületek közelsége, valamint az olykor jelentős forgalmú főút feszültségforrás, 
amelyet a területfejlesztésnél figyelembe kell venni.  
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A gazdasági és a lakóterületek harmonikus fejlődésének feltételeit az infrastruktúra hálózat fejlesztésével 
biztosítani kell. A közterületeken kevés a közösségi felület, ezeket pótolni szükséges. A zöldfelületeket és a 
gyalogos közlekedési felületeket, a csapadékvíz kezeléssel együtt a főút rendezésével párhuzamosan a 
biztonságos területhasználatra tekintettel kell rendezni. 
 
4. Külterületi erdők erdők és mezőgazdasági területek fejlesztési céljai 
A külterület erdős és gyepes részein cél a kialakult tájjelleg és a természeti értékek megóvása, a jelenlegi művelési 
ágak megtartása, az erdő- és gyepgazdálkodás domincanciájának fenntartása. Tés szántóterületei esetében a 
település célja a kialakult tájjeleg megőrzése, a mezőgazdasági táblákat kísérő/ övező mezővédő erdősávok 
telepítése. Cél továbbá a külterületi táj- és területhasználat korszerűsítése, ebben a helyi közösségi részvétel 
erősítése, fejlesztése. 
A nemzetközi természetivédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területeken és az (országos) ökológiai hálózat 
magterületein a település fő célja a védett növény- és állatfajok, továbbá a közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása. Ennek érdekében a cél az 
erdős területeken a védendő erdőállományok állapotának, elegyarányának, korosztályviszonyainak javítása, a 
termőhely jelentős korlátait figyelembe vevő, igen kíméletes, a természetes erdőfejlődési és felújulási folyamatokat 
figyelembe vevő erdőgazdálkodási módok előtérbe helyezésével. A Natura 2000 területek gyepes élőhelyein 
elsődleges cél azok gyepként való megtartása, melynek jó módja lehet a legeltetés, ennek segítségével a gyepek 
cserjésedése megakadályozható. A gyepeken a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, új nyomvonalú utak 
kialakítása, földutak stabilizált, vagy burkolttá alakítása nem támogatandó. Tés közigazgatási területén jelentős 
kiterjedésű területeket érintenek védett vagy fokozottan védett barlangok felszíni védőövezetein. E területeken 
célkitűzés a védelmi célkitűzésekkel összhangban levő területhasználat megtartása, ill. megvalósítása. 
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3.1.1.1 Új beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése és rendezése     

3.1.1.2 
Már működő vállalkozások mellé új, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
tevékenységek telepítése, a működés feltételeinek javítása 

    

3.1.1.3 Szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai átképzés támogatása      
3.1.1.4 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása      
3.1.1.5 Inkubátor tevékenység kezdő vállalkozásoknak (könyvelés, szaktanácsadás)     
3.1.1.6 Vonzó befektetői környezet kialakítása      
3.1.1.7 Mezőgazdasági telephelyek fejlesztése     
3.1.1.8 Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása, gyümölcstelepítés elősegítése     
3.1.1.9 Korszerű növénytermesztési technológiák alkalmazásának támogatása     
3.1.1.10 Mezőgazdasági profil- és termékváltás támogatása     
3.1.1.11 Helyi termelői értékesítési rendszer, termelői piacok kiépítésének támogatása     
3.1.1.12 Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.      
3.1.1.13 Kistérségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése     
3.1.1.14 Közös kistérségi képzési programok megvalósítása     
3.1.1.15 Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése     
3.1.1.16 Térségi, kistérségi turisztikai programcsomagok kidolgozása, megvalósítása és működtetése     
3.1.1.17 Gazdasági együttműködési megállapodások, vállalkozások támogatása     
3.1.1.18 Innovációs és K+F együttműködés     

3.1.1.19 
Településmarketing fejlesztése a turisztikai termékek értékesítéséhez, a vendégek térségbe 
vonzásához 

    

3.1.1.20 Termék-utak kialakításának támogatása a turizmusban     
3.1.1.21 Turisztikai rendezvény-szegmens erősítése, kulturális programok támogatása     
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3.1.2.1 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása     
3.1.2.2 Egyházi közösségek és programok támogatása     
3.1.2.3 Önképzőkörök tevékenységének támogatása     
3.1.2.4 Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatására     
3.1.2.5 Felnőttképzés, átképzés támogatása     
3.1.2.6 Informatikai képzés minden korosztálynak     
3.1.2.7 Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök támogatása     
3.1.2.8 Óvodai ellátás támogatása a hátrányos helyzetűek számára     
3.1.2.9 Nyelvtanulás támogatása     
3.1.2.10 Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése     
3.1.2.11 Vállalkozási ismeretek oktatása     
3.1.2.12 Emelt szintű egész éves közmunka programok      

3.1.2.13 
Egészségház kialakítása, a településrészek egészségügyi ellátó intézményrendszerének 
fejlesztése 

    

3.1.2.14 A közétkeztetés személyi és infrastrukturális feltételeinek javítása     
3.1.2.15 Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési lehetőségek biztosítása     
3.1.2.16 Időskori ellátó rendszer és intézmények fejlesztése, bővítése     
3.1.2.17 A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése      
3.1.3.1 Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása     
3.1.3.2 Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmének és megújításának támogatása     
3.1.3.3 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása (kávéház- és kocsmaprogram, ifjúsági klub)     
3.1.3.4 Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése     
3.1.3.5 Közműhálózatok fejlesztése     
3.1.3.6 Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése     
3.1.3.7 Kerékpáros közlekedés, közlekedési hálózat és turisztikai létesítmények fejlesztése     
3.1.3.8 Védett épített örökség komplex megújításának támogatása     
3.1.3.9 A falu közterületeinek rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése     
3.1.3.10 A faluközpont egyes területeit összekötő összefüggő közterületi, zöldfelületi rendszer kiépítése     
3.1.3.11 Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, termelői piac, kisbolthálózat fejlesztése     

3.1.3.12 
Lakóépületek, középületek energetikai megújítása, megújuló energiák használatának 
támogatása 

    

3.1.3.13 Megújuló energiát hasznosító telepek létesítése     
3.1.3.14 A Tési-fennsík kultúrtáj védelmének támogatása     

3.1.3.15 
A tési szélmalmok bemutatását és látogatását szolgáló infrastruktúra kiépítése, az elbontott 
szélmalmok építészeti, településképi rehabilitációja, szélmalom tanösvény létesítése 

    

3.1.3.16 A község turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése     
3.1.3.17 Lovasturizmus felételeinek támogatása     
3.1.3.18 Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése     
3.1.3.19 Rehabilitációs program kidolgozása a lakóterületek megújulására     

3.1.3.20 
Szelektív hulladékkezelő rendszer és szolgáltatások fejlesztése, az illegális hulladéklerakók 
felszámolása  

    

3,.1.3.21 Növekvő közbiztonság     
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4. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz 
4.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és 

környezeti adatok meghatározása 

Az „új” Településfejlesztési koncepció és „új” településrendezési eszközök tervezésének első fázisában elkészült 
a I. Megalapozó vizsgálat (külön kötetben), amely a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet által előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelően, a rendelkezésre álló 2011. évi népszámlálás és az elérhető statisztikai és a 
település saját adatainak feldolgozásával készült, így valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti adatot 
tartalmazza, amely a településrendezési eszközök elkészítéséhez szükségesek. 
A településrendezési eszközök készítéséhez, a változások tervezéséhez alapvető legfontosabb adatok: 
 

4.1.1 A népesség számának várható alakulása 

A I. Megalapozó vizsgálatok (külön kötetben) 1.7. A település társadalma c. fejezetében részletesen 
bemutatja Tés demográfiai jellemzőit. A település demográfiai tendenciája az utóbbi 40-50 évben erősen 
csökkenő számot mutat. Tés tekintetében az 1960-as évektől kezdve jelentős elvándorlás figyelhető meg 
a településen. Míg az 1800-as évek végén több mint 1500-an éltek a településen, mára ez a szám 
csaknem a felére csökkent. 
Tésen az utóbbi 10 évben nem haladta meg az élveszületések száma a halálozások számát, ez is 
jelentősen hozzájárul a népesség fogyásához.  
A népesség korösszetételét tekintve megállapítható, hogy az országos, és megyei trendekhez hasonlóan, 
Tést is az elöregedés jellemzi. 
A településen nincsenek jelentősebb szociális feszültségek, társadalmi konfliktusok. A településen belül 
nem jellemző a térbeli kirekesztés, a szegregáció jelenléte, nem található olyan terület, mely a 
szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek. A településen élők 
identitásának erősítésében kiemelt szerepe van elsősorban a közösségteremtő, a közösségi élményeket 
nyújtó akciók, rendezvényeknek, az identitást elősegítő civil szervezeteknek, baráti köröknek, művészeti 
csoportoknak. 
 

4.1.2 Gazdasági adatok 

A I. Megalapozó vizsgálatok (külön kötetben) 1.9-1.10. fejezetei részletesen bemutatják Tés 
gazdaságának jellemzőit, az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységét. Helyben a lakosság igen 
kis része dolgozik, az itt élő dolgozó lakosság több mint 80%-a a közeli városokba (Várpalota, Veszprém) 
ingáznak dolgozni, a település saját gazdasága nem jelentős a környéken.  
Tés medence fekvése miatt az erdők és mezőgazdasági területek dominálnak. Előbbiek a település 
körülölelő hegységi részeke, utóbbiak a medencefenéken a település közvetlen környezetében 
jellemzőek. A legtöbb vállalkozás ezen termőföldek illetve erdők megművelésével, állattenyésztéssel 
foglalkozik. Ezt jóval elmaradva követi az ingatlanügyletek illetve szakmai, tudományos és műszaki 
tevékenység és egyéb szolgáltatások, továbbá a szálláshely-vendéglátás. Ezen kívül néhány szervezet 
foglalkozik még adminisztratív tevékenységgel illetve oktatással 
Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma kis mértékben növekedett az elmúlt években, de így is jócskán 
elmarad a megyei értékektől. A vállalkozások túlnyomó többsége egyéni vállalkozás. 
 

4.1.3 Környezeti adatok 

A I. Megalapozó vizsgálatok (külön kötetben) 1.17. Környezetvédelem c. fejezete részletesen bemutatja 
Tés környezeti állapot jellemzőit. A tovább tervezés számára az alábbiak emelendők ki: 
Tés közigazgatási területén jelenleg a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-
, természeti értékeket veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn. 
Tés közigazgatási területének teljes egésze nitrátérzékeny. 



TÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS    
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  II. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  
 

PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÓDIÓ KFT.—TÁJOLÓ-TERV KFT—KÉSZ KFT—MOBIL CITY KFT.  21 

A területrendezési tervek (OTrT, Veszprém megye TrT) Tés közigazgatási területén nem határolnak le 
kiváló, vagy jó termőhelyi adottságú szántóterületeket.  
A település területén nem található működő vagy felhagyott bánya, vagy ásványi vagyon szempontjából 
megkutatott terület. 
VmTrT alapján a település nem tartozik a földtani veszélyforrással érintett terület övezetébe, azonban az 
illetékes adatszolgáltató, a bányászati államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a település északi 
külterületének egy részét potenciális felszínmozgás-veszélyes területek érintik. 
Tés területe Magyarország szeizmikus zónatérképén, az 1-5. skálán a 5. zónába esik, ami azt jelenti, 
hogy az átlagosnál valószínűbb a földrengések előfordulása. 
A település területe a Duna részvízgyűjtőn, az 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. Tés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletalapján 
a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi területen levő település. A település területét érintik Tés községi vízbázis „A” jelű hidrogeológiai 
védőterülete, „A” jelű hidrogeológiai védőidoma és „” jelű hidrogeológiai védőterülete, valamint Jásd 
községi vízmű „B” jelű hidrogeológiai védőterülete és „B” jelű hidrogeológiai védőidoma,  
Tés közigazgatási területét érinti a területrendezési tervekben (OTrT, VmTRT) lehatárolt vízminőség-
védelmi terület övezete, amelynek területe nagyrészt nyílt karsztterület. 
A légszennyezés terjedési lehetőségeit a domborzat, természeti adottságok és az uralkodó szélirány 
határozzák meg. A település fennsíkon fekszik, körben nagy kiterjedésű erdőterületek határolják, ezáltal 
Tés átszellőzése és levegő tisztasága kiváló. Tés területén nem található légszennyezettség-mérő 
állomás. A levegő állapotára, minőségére vonatkozó vizsgálatok Tés területére vonatkozólag nem állnak 
rendelkezésünkre. A levegőminőségét kedvezőtlenül befolyásoló ipari-, üzemei tevékenységet nem 
folytatnak a közigazgatási területen. A levegőminőségét alapvetően a lakossági fűtés határozza meg. 
Tés közigazgatási területén környezeti zaj mértéke nem jelentős. A településre egy országos közút vezet, 
de zsákfalu révén a forgalom csekély, környező közúti eredetű zaj mértéke határérték alatti. Vasúti 
zajterhelés nem érinti a települést. Az időszakos mezőgazdasági tevékenységek során keletkező zaj 
feltehetőleg nem haladja meg a határértéket. A településen zajtól védendő területeken határértéket 
meghaladó iprai, üzemi tevékenység nem ismert.  
A sugárzásból származó szennyezésre, illetve veszélyforrásra Tés közigazgatási területén nem 
rendelkezünk adattal. Tés külterületét, a lakóterülettől DNy-i irányban ún-Fresnel zóna érinti, mely 
azonban az egészségre ártalmas hatással nincsen. 
Tés területén a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott.  
A település nagy részének használatát befolyásolja a honvédelmi használat. A Magyar Honvédség 
kezelésében áll a település lakott területétől északra kettő, valamin egy délre fekvő hatalmas terület. Dny-
i és Dk-i irányban is akadnak kisebb méretű művelés alól kivont, honvédségi tulajdont képező területek. 
 

4.2 A meghatározott területigényes elemek alapján javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek 
térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 

A korábbi területrendezési eszközök által kijelölt, de az elmúlt 20 évben sem megvalósult 
lakóterületfejlesztési és hétvégi házas üdülőterület fejlesztési területek felülvizsgálandók. 
A település belterülete teljes közművel ellátott. A fejlesztési területek tervezésekor a területen 
vízmegtartás szempontjait érvényesíteni kell, a szürkevíz hasznosításra törekedni kell. 
Kerékpáros infrastruktúra a település közigazgatási határán belül nincs kiépítve. A biztonságos gyalogos 
közlekedés feltételei csak korlátozottan adottak a községben, mivel az utcákon legfeljebb egyoldali, 
keskeny járdák találhatók és a leromlott burkolatállapotok is veszélyessé teszik a közút gyalogosok általi 
igénybevételét.  
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4.3 Védett táji-, természeti- és örökségi értékek bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

4.3.1 Táji- természeti értékek 

Tés közigazgatási területén országos vagy helyi védett természeti terület nem található, de a belterület 
(Nagyt Tés, Csősz-puszta) kivételével a teljes közigazgatási terület a Keleti-Bakony (HUBF20001) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területeurópai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
terület (Natura 2000 terület) része. 
Tés közigazgatási területén az Országos Barlangnyilvántartás adatai alapján 73 db barlang van 
nyilvántartva, ebből 66 védett, 5db megkülönböztetetten és 2 db fokozottan védelem alatt áll. Egyes 
barlangok felszíni védőövezete jogszabály által lehatárolt. A I. Megalapozó vizsgálatok táji-, természeti 
értékeket bemutató tervlapja a barlangok védőövezetét is bemutatja a természetvédelmi adatszolgáltatás 
alapján. A közigazgatási területen több ex lege védett forrás is elhelyezkedik. 
A területrendezési tervek (OTrT, VmTrT) és a BfNPI adatszolgálatatása szerint a közigazgatási terület 
nagy része az (országos) ökológiai hálózat része. Az ökológiai hálózat magterület funkciójú területei 
tartozik szinte a teljes külterület, kivéve a belterülettől északra valamint nyugatra található szántó területek 
foltjai, illetve Csőszpuszta és a fő településmag között fekvő szántóterület. A településen az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó vagy pufferterület szerepkörű területei nem találhatóak. 
Tés teljes közigazgatási területe a területrendezési tervekben (OTrT, VmTrT) lehatárolt tájképvédelmi 
területen helyezkedik el. 
 

4.3.2 Épített örökség értékei, régészeti örökség 

A település építészeti és régészeti örökségét részletesen bemutatja a VI. Települési örökségvédelmi 
hatástanulmány (külön kötetben). 
Tésen az örökségvédelmi hatóság három műemléket (2 db szélmalom és a római katolikus templom) tart 
nyilván. A műemlékek körül műemléki környezetek is lehatárolásra kerültek. 
A településképvédelméről szóló önkormányzati rendelet (TkR.) és a Településképi arculat kézikönyv 
lehatárolják az eltérő karakterű településrészeket, azok jellemzőit, javasolt építészeti kialakításokat.  
terület. A TkR. területi védelem alatt álló területeket nem határoz meg, településképi szempontból eltérő 
karakterű területekként határozza meg a következő településrészeket: az egykori Német utca, Miklós 
utca, és a régi Kastély területe/ Táncsics utca mindkét oldala, a Petőfi Sándor utca, Szabadság tér által 
határolt településközponti terület. Az egykori Dollár utca területe, a „Suttonyi – rész”, a Petőfi és Dózsa 
Gy. utcák mindkét oldala, a Láci – dűlő környezete, valamint az egykori „kertek” területe a Kossuth Lajos 
utcánál.  
A TkR. 1. melléklete 13 db épületet, egyedi objektumot javasol helyi védettségre. 
Az épített örökség védelme a helyi védelem erősítésével kaphat hangsúlyt. 
A VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány (külön kötetben) régészeti fejezete 5 db nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet mutat be, valamint a terepbejárások során további 3 db új régészeti lelőhelyet 
azonosított be. 
A régészeti érdekű területeken a további tervezések során a területhasználat, építmények elhelyezése, 
építési tevékenység a VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány (külön kötetben) értékvédelmi 
fejezeteiben foglaltak figyelembevételével történhet. 

5. A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése 
5.1 A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

Az önkormányzat alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok elérését. 
Ide tartozhatnak pl.:  

 Szabályozási tevékenységek a településrendezési eszközök eszközrendszerével 
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 Településképi engedélyezési és bejelentési eljárás 

 Községi főépítész alkalmazása 

 A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés vagy Településrendezési Szerződés)  

 Községmarketing célú tevékenységek (pl. marketing stratégia elkészítése, 
marketingkommunikáció), a magánbefektetők bevonása, a lehetséges, kölcsönösen eredményes 
partneri együttműködések kialakítása érdekében, valamint hogy a létesítmények kihasználtsága 
növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a község által tervezett programok 
minél nagyobb vonzerővel bírjanak.  

 Helyi adókedvezmények, építési illeték kedvezmények biztosítása bizonyos esetekben a 
magántőke mobilizálása érdekében.  

 Lakásépítési, lakhatási támogatási rendszer kidolgozása 
A községfejlesztési programok végrehajtására az önkormányzat gazdasági programjai, azon belül az 
éves költségvetések fejlesztési előirányzatai biztosítják a szükséges döntéseket és a forrásokat. Az 
Európai Unió költségvetési ciklusaihoz igazodva az önkormányzat feladata, hogy a településfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket és az egyes ágazati operatív programok pályázati, 
forrásszerzési lehetőségeit összehangolja. 


