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                        Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. október 27-i ülése 8.  
számú napirendi pontja 

 
Tájékoztató a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú „Vízi turisztikai 
szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című 
projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról  

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése több alkalommal tárgyalta a Sió mente 
fejlesztési elképzeléseit, legutóbb 2017. június 30-án 2-15/2017. számú 
határozatában fogadta el a projektek végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót. A 
Tolna megyei turisztikai fejlesztések támogatására 2017. év elején megjelent a TOP -
1.2.1-16 kódszámú felhívás a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés" címmel. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala a Sió folyó vízi és kerékpár turisztikai 
fejlesztésének harmadik ütemére vonatkozó előkészítést megkezdte, mely során 
egyeztetések folytak Szekszárd Megyei Jogú Várossal, civil szervezetekkel. Az 
egyeztetések a tervezett turisztikai fejlesztéseket három támogatási kérelem 
benyújtásával javasoljuk megvalósítani. 

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. 
üteme” projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba, a projekt 
tervezett befejezése 2019. május 31. Ebben a projektben kerül kialakításra a 
túraútvonal infrastrukturális háttere megálló épületek és kiszálló létesítmények, 
kapcsolódó úszóstégek formájában. Az útvonal működését összefogó, annak 
központját biztosító épület ebben a projektben nem valósulhatott meg. 

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” projekt (TOP-1.2.1-15-TL1-2016-
00016) szintén a TOP-1.2.1-15 konstrukcióra került benyújtásra, és ennek keretében 
megépítésre kerül - pozitív támogatói döntés esetén - Szekszárd és Sióagárd 
közigazgatási határától Harc község központjáig egy kerékpárút (4,5 km), mely 
részét képezi a Sió mellett kijelölt 65. számú országos kerékpárútnak. 

Harc területén a kerékpáros útvonallal csatlakozik a Harc-Simontornya mellékúthoz, 
mely alacsony forgalma miatt képes kerékpáros turisták útvonalaként szolgálni. 
Szintén kerékpárút épül Simontornya belterületén több szakaszon is, ahol a forgalmi 



2 
 

adatok ezt szükségessé teszik. Simontornyánál a kerékpáros útvonal csatlakozik a 
Simontornya-Ozora összekötő úthoz. Így összességében Sióagárdtól Ozoráig 
mintegy 62 kilométeres összefüggő kerékpáros útvonal jön létre, mely számos 
turisztikai attrakciót érint közvetlenül. A kerékpárút Szekszárd Megyei Jogú Város 
közigazgatási határig valósul meg. 

A fenti két projekt folytatásaként, az ott hiányzó elemek megvalósítása érdekében, 
került jelen projekt megtervezésre, és kerül megépítésre egy komplex vízi turisztikai 
szolgáltató központ, valamint megvalósul ennek a központnak a kerékpáros 
kapcsolata a Szekszárd MJV Önkormányzat által a TOP-6.1.4-15 keretében tervezett 
kerékpárúthoz is. 

A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatallal, valamint a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel, mint 
konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 25/2017. (VII.10.) 
bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be 
2017. július 10-én a TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-
00001 azonosítószámmal, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó 
kerékpárút kialakítása a Sió partján” címmel. 

A fejlesztés keretében 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 kerül 
kialakításra, amely lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) 
segítségével a Sió és vonzáskörzetébe lévő települések bejárását, valamint 
környezeti és kulturális értékeinek megismerését. A projektelem megvalósítója a 
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület. A tervezett létesítmény és kiegészítő elemei 
alternatívát nyújtanak a vízi sportot, a természetet, a mozgást, vagy csak egyszerűen 
a közösségi életet kedvelőknek minden évszakban. 

Megvalósul továbbá egy kerékpárút, amely a Sió jobb partján kerül kialakításra 3.485 
m hosszúságban a Tolna Megyei Önkormányzat által. A fenti pályázat keretében a 
Tolna Megyei Önkormányzat a Magyar Állam tulajdonát képező és a Közép-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésben álló árvízvédelmi töltésen vezetett 3,0m 
széles 20km/h feletti haladási sebességet biztosító kerékpárút építését kívánja 
megvalósítani a Sió csatorna- Völgység patak torkolatánál tervezett kerékpáros hídtól 
a Szekszárd Palánk közúti híd és a vasúti híd között létesítendő vízi kiszálló, 
úszóműig.   

A projekt keretében beszerzésre kerülnek eszközök a turisztikai központ 
működtetéséhez a Kajak-Kenu Egyesület részéről, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat számára egy mobilstég, és túraeszközök, amely lehetővé teszi a 
túraútvonal későbbi attrakciókkal történő bővítését. 

A közbeszerzés, a marketing tevékenység és a kötelező nyilvánosság biztosítása, 
valamint az előkészítési tevékenységek közül az üzleti terv, a marketing stratégia és 
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a kerékpáros fenntarthatósági terv elkészítése a projektben a Tolna Megyei 
Önkormányzat feladata. 

A projektmenedzsment tevékenységet konzorciumi partnerként a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal látja el. 

A projekt tervezett megvalósítása 2018.01.01-2019.09.30-ig történik. A projekt 
költségvetése 300.000.000 Ft, támogatás intenzitása 100%. A benyújtott pályázat 
jogosult, döntésre vár. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat 
elfogadására! 

 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata a TOP-1.2.1-16-
TL1-2017-00001 azonosítószámú „Vízi turisztikai 
szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút 
kialakítása a Sió partján” című projekt végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-1.2.1-
16-TL1-2017-00001 azonosítószámú " Vízi turisztikai 
szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása 
a Sió partján” című pályázat tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért. 

Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      azonnal 
 

 

Szekszárd, 2017. október 19. 

 

         Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 


