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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 15-i soron kívüli 
Közgyűlésén fogadta el a Tolna megyei Integrált Területi Program 1. számú 
módosítását. A módosítás egyik oka a Sió vízi turisztikai komplex fejlesztési 
igényének ütemezése volt, mely a II. 6. fejezetbe beépítésre került, és a 2016-os 
keretben 300 millió forint került elkülönítésre az 1.2. konstrukcióban a megyei 
önkormányzat részére a második ütem megvalósítására.  
A Sió-projekt megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját 
projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogat. A 
fejlesztés célja, szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos 
településének turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó 
turisztikai szolgáltató központ (bázis). A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel 
konzorciumban kívánja a megye és a megyei jogú város a projektet megvalósítani, 
melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti 
településeken már meglévő és újonnan létesített megállók és kiszállók és a hozzájuk 
kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A 
fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában 
lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, 
közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön 
kialakításra lehetővé, amely lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, 
kerékpár) segítségével a Sió és vonzáskörzetébe lévő települések bejárását, 
valamint környezeti és kulturális értékeinek megismerését. A tervezett létesítmény és 
kiegészítő elemei alternatívát nyújtanak a vízi sportot, a természetet, a mozgást, 
vagy csak egyszerűen a közösségi életet kedvelőknek minden évszakban. A 
tervezett fejlesztés a Sió projekt II. üteme. 
A Sió projekt első ütemét átfogó pályázat a Tolna Megyei Önkormányzat részéről 
már benyújtásra került a TOP-1.2.1-15 konstrukcióra, és 2017.05.05-én támogató 
döntés született róla. Célja, hogy a Sión, a térségben egyedülálló vízi útvonal 
létesüljön, ahol mind az útvonal adottságai (nem hullámzó, kis sodrású, nem mély), 
mind a már meglévő attrakciók összekötése valósuljon meg (Ozorai, Simontornyai 
vár, Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb.). Az attrakció párhuzamosan kiegészül a 
Sió menti kerékpárúttal is. 
A második ütemben tervezett projektek lehatárolása, az elképzelések és a készülő 
dokumentumok összehangolása érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat és 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között együttműködési megállapodás 
megkötése szükséges. 
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Az elkészített együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Fentiek alapján kérem a Közgyűlést az együttműködési megállapodás tartalmának 
jóváhagyására. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (V.26.) közgyűlési határozata 
„Együttműködési megállapodás a megye, valamint 
a megyei jogú város között Turisztikai szolgáltató 
központ tervezéséről és megvalósításáról” című 
együttműködési megállapodás aláírásáról 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
TOP-1.2.1-16 és TOP-6.1.4-16 konstrukciókra 
benyújtott projektek összehangolásáról: 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
határozat mellékletét képező „Együttműködési 
megállapodás a megye, valamint a megyei jogú város 
között Turisztikai szolgáltató központ tervezéséről és 
megvalósításáról” című megállapodás tartalmát 
megismerte és jóváhagyja. 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a „Együttműködési 
megállapodás a megye, valamint a megyei jogú város 
között Turisztikai szolgáltató központ tervezéséről és 
megvalósításáról” című végleges megállapodás 
tartalmának jóváhagyására, aláírására és szükség 
szerint annak módosítására. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2017.05.31. 

 
 
Szekszárd, 2017. május 12. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 






























