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I. ELŐZMÉNYEK 

 

Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás 

keretében a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére - a projekt teljes költségvetése 11,76 

millió Ft.  

 

A Téti Önkormányzat szervezetfejlesztési stratégiájában célként jelölte meg a Polgármesteri 

Hivatal racionalizálását, működésének hatékonyságnövelő korszerűsítését. A fejlesztési célok 

megvalósítása mellett kiemelt szerep jut az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság 

érvényesítésére. 

 

 

II. HELYZETKÉP 

 

Tét város Győr-Moson-Sopron megye déli határán a sokorói dombok lankái és a Marcal 

medence találkozásánál fekszik. Tét számos műemlék épülettel, helyi építészeti és természeti 

értékkel büszkélkedhet. 

 

1. Levegő, légszennyezettség 

 

A város levegője legendásan tiszta, ezt meg kell őrizni úgy, hogy a szennyezéssel járó 

beruházásokat még a környezetünkben is el kell kerülni. 

 

2. Ivóvíz, szennyvíz 

 

Az 1990-es évektől kezdve Tét rohamos fejlődésnek indult, amely számos fejlesztés 

megvalósulását indukálta. A város ivó- és tüzivíz ellátása helyi vízmű üzemeltetésével 

megoldott. A közműhálózat teljes kiépítésével a lakások 99%-a csatlakozott az 1994-ben 

befejezett csatornahálózatra. 
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3. Köztisztaság, hulladékkezelés 

 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 21.§ (5) bekezdésében, a 23. §-ában és a 31. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 10/2007. (VI. 1.) rendeletet – a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételiről és a közterületek tisztántartásáról – alkotta. 

 

4. Épített környezet és természeti értékek 

 

Tét műemlék épületei közül a legkiemelkedőbb a Római Katolikus Templom, az Evangélikus 

Templom, az Evangélikus harangtorony, a Kisfaludy-emlékmű és a Poky-vár. A Római 

Katolikus Templom 1818-ban épült, késő barokk stílusban. Klasszicista oltára és padjai a 

XIX: század első feléből valók. Az Evangélikus Templom ugyancsak késő barokk stílusban – 

torony nélkül – 1778-ban épült. Szószék-oltára az 1780-as évekből maradhatott fenn, vörös-

márvány keresztelőkútja 1868-ból származik. A Kisfaludy-emlékmű Kisfaludy Károly költő 

és drámaíró szülőháza helyén áll. A Poky-vár a településtől 3 kilométerre lévő pusztán 

helyezkedik el, ahol a Poky család, Szent István vértanú tiszteletére 1251-ben monostort 

alapított. 

 

5. Úthálózat 

 

Tét 100 km-es környezetében káros-anyag kibocsátó üzem nincs. A legnagyobb szennyező 

forrás az úthálózat. Amíg korábban csak a 83. sz. út volt a károsító anyag forrása, ma már a 

8417-es út is ebbe a kategóriába tartozik. A 83. sz. úton az elmúlt 4-5 évben a forgalom 

legalább megnégyszereződött. Az átstrukturálódás általi nagy forgalom a levegőszennyezés 

mellett rendkívüli balesetveszélyt hordoz magába. A túlsúlyos járművek az aszfaltot tönkre 

teszik, a zajártalmat olyan magasra emelik, amely már az elviselhetőség határát súrolja, az út 

mellett közvetlen álló épületeknél a rázkódás hatására a falak megrepedtek.  
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6. Települési arculat 

 

A település arculata pozitív irányba bár sokat változott, de az az átütő változás, ami a 

zsinórmértéket megadná nem történt meg. Sajnos sok az olyan épület, amelyet a tulajdonosa 

nem, vagy alig gondoz, ezáltal elhanyagolt, romos állapotban vannak. Több a virág a 

köztereken, a rendszeres gondozás meglátszik a parkoknál, utcáknál. 

 

7. Környezetvédelem 

 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” 

/Közös jövőnk – Brundtland jelentés/ 

 

 

III. FENNTARTHATÓSÁGI TERVEK, CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

 

Ma, amikor a természeti értékek pusztulása szinte napról napra látható, a felmelegedés 

nemcsak mezőgazdasági, hanem életminőségi kérdéssé is válik, még mindig nem tudunk úgy 

tekinteni a környezetünkre, mint értékre. Ha a jelenlegi állapotot meg tudjuk őrizni, már az is 

hosszabb távon olyan vonzerőt képviselhet, amelyet az utánunk jövő generáció tud majd 

értékelni, erre építhet, és ez jelenthet kitörési pontot. 

 

Célok és intézkedések 

 

 Cél: épített környezet, építészeti értékek védelme 

 Intézkedés: helyi rendelet megalkotása, felülvizsgálata; népi építészeti értékek 

feltérképezése; arculathoz igazodó építészeti formák engedélyezése; településképhez 

igazodó új építésű épületek  

 

 Cél: természeti értékek védelme 

 Intézkedés: helyi jelentőségű védett természeti értékek felülvizsgálata, körének 

bővítése 
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 Cél: levegőtisztaság védelem 

 Intézkedés: környezeti levegőminőség fenntartása; üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése; pollenszennyezés mértékének csökkentés; települési 

zöldfelületek növelése 

 

A mezőgazdaságban a lehetőségek figyelembe vételével meg kell teremteni a 

biogazdálkodás alapjait. A biogáz, majd az erre épített bio etanol üzem erre jó 

lehetőséget ad méghozzá azzal az előnnyel, hogy a rossz termőhely ellenére is 

jövedelmező termesztést biztosít a mezőgazdaságból élők számára.  

 

 Cél: víz- és talajvédelem 

 Intézkedés: ivóvízbázis védelme; rendezett felszíni vízelvezetés 

 

 Cél: energiagazdálkodás 

 Intézkedés: megújuló energiaforrások telepítése; megújuló, alternatív energiaforrások 

alkalmazása 

 

A szél, mint energiaforrás ma már elfogadottá vált, ezért bízunk abban, hogy a 

tervezett szélkerekek minél előbb felépülnek. A biomasszára, vagy bio etanolra 

alapított erőmű két éven belül elkészülhet, ha kellő tőkeerős befektetőt találunk. 

 

 Cél: zaj- és rezgésvédelem 

 Intézkedés: meglévő zajforrások és rezgésforrások feltárása; zaj- és rezgés elleni 

védelem 

 

 Cél: környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítése 

 Intézkedés: gyalogos- és kerékpáros közlekedés lehetőségének biztosítása; gyalogos- 

és kerékpáros közlekedés előnyeinek prezentálása; biztonságos gyalogos- és 

kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése; közlekedésből származó 

környezeti ártalma növénytelepítéssel történő ellentétezése 
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 Cél: település tisztaságának biztosítása 

 Intézkedés: település szépítő akciók szervezése; szemétszedési akciók szervezése; 

közterületek tisztántartásának felügyelete; magáningatlanok rendben tartatása 

tulajdonossal 

 

 

 

 

 

 


