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                        Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 23-i ülése 8. 
számú napirendi pontja 

 

Tájékoztató a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. április óta elkezdte a felkészülést a 2014-2020 
európai uniós programozási időszakra. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési Osztályának koordinációjával elkészült megyei területfejlesztési 
dokumentumok (Helyzetértékelés, Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció, Tolna 
Megyei Területfejlesztési Program, Tolna Megyei Integrált Területi Program) 
mindegyike foglalkozik a Sió fejlesztési lehetőségeivel. A megyei területfejlesztési 
tervezés során így már több mint 3 éve napirenden van a Siónak, mint kiemelt 
fejlesztési lehetőségnek, a lehetséges beavatkozásoknak a vizsgálata. A csatorna 
mentén kiváló mezőgazdasági területek vannak, amelyeket a belvíz ellen védeni kell 
és egyben öntözhetőséggel biztosítani lehet értékesebb művelési ágak megjelenését 
(kertészeti kultúrák), továbbá látványos turisztikai helyszínek sorakoznak: az Ozorai 
vár (mely a Nemzeti Kastélyprogram felújítás sorozat része), a Simontornyai vár, 
Kölesd és környéke a műemlék kúriáival, a Sióagárdi pincefalu, de Szekszárd 
értékeiről, a Borvidékekről és a Gemenci erdőről nem is beszélve. Tolna Megye 
Területfejlesztési Koncepciója, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program és a Tolna 
Megyei Integrált Területi Program (ITP) kiemelt megyei fejlesztések közé sorolja a 
„Sió-projektet”. Az elmúlt évbe elindult a vízügyi fejlesztések előkészítése is. A Sió 
Gemenci árvízkapuját a közelmúltban újították fel, és jövőre megindul a Siófoki zsilip 
átépítése is. Ezen túlmenően a KEOP keretén belül a Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (OVF) elkészítette a Sió teljes szakaszára szükséges vízügyi 
beavatkozások tanulmány tervét. A tanulmányterv arra szolgál, hogy az OVF be tudja 
nyújtani és meg tudja alapozni a rövidesen benyújtásra kerülő 12 milliárd Ft-os 
kiemelt KEHOP projektet, amely a Balaton és a Sió-csatorna elsősorban 
vízkormányzási, vízszabályozási fejlesztéseit szolgálja majd. A Tolna Megyei 
Önkormányzat ezzel párhuzamosan egy előkészítő tanulmányt készítetett, a Sió 
gazdaság és területfejlesztési lehetőségeiről és külön vizsgálat készült „Sió-
projektnek” az OP illeszkedési lehetőségeire. A Tolna Megyei Önkormányzat az 
elmúlt egy évben számos lépést tett annak érdekében, hogy a Sió-csatornát élő vízi 
úttá felfejlessze. A megyei önkormányzat kezdeményezésére és segítségével 
létrejött egy a Nemzetgazdasági Minisztérium által is elismert térségi TDM szervezet, 
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amely a jövőben Sió értékeit is megfelelően tudja majd képviselni hazai és 
nemzetközi szinten is. Az idei utazás kiállításon már a TDM is képviselte, 
népszerűsítette a megyei turisztikai értékeit A Közgyűlés korábbi döntése alapján 
átruházott hatáskörben a Pénzügyi-és Monitoring Bizottság már döntött két pályázat 
benyújtásáról a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. Az egyik projekt a Sió 
menti vízi turisztikai fejlesztésre a másik a Sió menti kerékpáros turizmus 
fejlesztésére irányul. A Bizottsági döntés alapján a két pályázat benyújtásra került, a 
projekteket a MÁK formailag befogadta és támogatói döntésre vár. Az év első 
negyedévében a Tolna Megyei Önkormányzat egy újabb a Sió mentét érintő projekt 
előkészítésébe kezdett. A harmadik ütemben Szekszárd Megyei Jogú Várossal, a 
Szekszárdi Kajak-kenu Egyesülettel és várhatóan Bogyiszló és Őcsény települési 
önkormányzatokkal közösen készít elő egy turisztikai fejlesztést, amely lényegében 
két fő elemből áll: egyrészt a Sió töltésen a korábban a Tolna Megyei Önkormányzat 
által benyújtott Sió menti kerékpárút és a Szekszárd MJV által tervezett turisztikai 
célú kerékpárút szakaszok kerékpárút hálózattá való felfejlesztése a cél, vagyis a 
hiányzó szakaszrészek kiépítése, a meglévő és tervezett kerékpárútszakaszok 
összekapcsolása; másrészt a tervezett kerékpáros és vízi attrakciókat együttesen 
kiszolgáló turisztikai szolgáltató bázis létrehozása a fő cél. A projekt előkészítése 
megkezdődött és várhatóan jövő év első felében kerül majd benyújtásra a pályázat. 
A tervezett fejlesztés becsült költsége 300 millió Ft. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a Sió-projekt 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a határozati javaslatban foglaltak 
szerint! 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2016. (IX. 23.) 
közgyűlési határozata a Sió-projekt végrehajtási 
feladatainak ellátásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. 

Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      azonnal 
 

 

Szekszárd, 2016. szeptember 15. 

 

         Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 


