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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 áprilisában kezdte meg 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 8 éve 
napirenden van a Siónak, mint kiemelt fejlesztési lehetőségnek, illetve a 
lehetséges beavatkozásoknak a vizsgálata. A csatorna mentén kiváló 
mezőgazdasági területek vannak, amelyeket a belvíz ellen védeni kell, és egyben 
öntözéssel biztosítani lehet értékesebb művelési ágak megjelenését (kertészeti 
kultúrák), továbbá látványos turisztikai helyszínek sorakoznak a területen: 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 sem szabad 
megfeledkezni. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója, a Tolna Megyei 
Területfejlesztési Program és a Tolna Megyei Integrált Területi Program (ITP) a 
kiemelt megyei fejlesztések közé sorolja a „Sió-projektet”. Az elmúlt évben 
megkezdődtek a vízügyi fejlesztések a Sió mentén. A Sió Gemenci árvízkapuját a 
közelmúltban újították fel, és jelenleg folyamatban van a Siófoki zsilip átépítése. 
Ezen túlmenően a KEHOP keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 
elkészítette a Sió teljes szakaszára szükséges vízügyi beavatkozások 
tanulmánytervét. A tanulmányterv és az arra épülő műszaki tervek segítségével 
az OVF kiemelt KEHOP projektet nyert el a Balaton és a Sió-csatorna elsősorban 
vízkormányzási, vízszabályozási fejlesztéseire. A fejlesztések az előttünk álló 
2021-2027 közötti európai uniós finanszírozási időszakban várhatóan szintén 
kiemelt projekt keretében tovább folytatódnak. A Tolna Megyei Önkormányzat 
ezzel párhuzamosan egy előkészítő tanulmányt készíttetett, a Sió gazdaság- és 
területfejlesztési lehetőségeiről, és külön vizsgálat készült a „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 
fejlessze fel.  
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A megyei önkormányzat kezdeményezésére és segítségével létrejött egy elismert 
térségi TDM szervezet.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat és annak Hivatala összefogott Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és 
nyolc települési önkormányzattal annak érdekében, hogy közösen készítsen elő 
egy jelentősebb Tolna megyei turisztikai fejlesztést, amely lényegében két fő 
elemből áll: egyrészt célja, hogy a Sió mentén a települési önkormányzatok, a 
Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd MJV Önkormányzata által tervezett 
turisztikai célú kerékpárút szakaszokat kerékpárút hálózattá fejlessze fel, vagyis a 
hiányzó szakaszrészek kiépítése, a meglévő és tervezett kerékpárútszakaszok 
összekapcsolása valósuljon meg; másrészt fontos feladat, hogy a már meglévő és 
a tervezett kerékpáros és vízi attrakciókat együttesen kiszolgáló turisztikai 
szolgáltató bázis jöjjön létre. 
 
A projekt előkészítése 2016-ban kezdődött meg. Összesen 5 projekt került 
benyújtásra 2019-ig, ebből négy a Tolna Megyei Önkormányzat 
konzorciumvezetésével és egy Szekszárd MJV irányításával. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alatt lévő 4 pályázatról a következő 
tájékoztatást adjuk: 
 
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú pályázat: 
 
„A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt a Támogató 2017.05.05. 
napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a Támogatási 
Szerződés 2017. 06.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna 
Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal, Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya) mindösszesen bruttó 
340.260.748 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. 
A projekt keretében öt megálló (Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya), 
12 db kiszálló és a hozzá kapcsolódó úszómű, valamint Medinán egy foglalkoztató 
központ és tanösvény kerül kialakításra. 
Az 1. számú előkészítő mérföldkő feladatai megvalósultak: Elkészült a marketing 
stratégia, aktualizálásra került az üzleti terv, elkészültek az engedélyes tervek, 
rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A 
projekttel érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodások lettek 
kötve a tulajdonos Magyar Államot képviselő Közép-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal. 
A projekt keretében a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, ami részben 
eredményes lett. Három helyszínen (Pálfán, Harcon és Kölesden) elkezdődött az 
építkezés, a megálló épületek készültségi foka 25-50% között van. Az 
eredménytelen részajánlati körök esetében az új közbeszerzési eljárások elindítása 
folyamatban van. 
 
 
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú pályázat: 
 
A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt a Támogató 
2017.09.07. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a 
Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a 
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Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község Önkormányzata) 
mindösszesen bruttó 391.114.691 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem 
igényel. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.10.01., a projekt 
fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.  
A műszaki-szakmai előkészítési fázis lezárult: elkészült a marketing stratégia, a 
fenntartási terv, valamint a kerékpáros létesítmények és a pihenőépületek műszaki 
tervdokumentációja. A kiviteli tervekhez kapcsolódó árazott tervezői költségvetések 
is rendelkezésre állnak. A projekt keretében a Sió-töltésen (Sióagárd közigazgatási 
határától Harc közigazgatási határáig) tervezett új kerékpárút megépítése valósul 
meg. Megkezdődött a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése, a közbeszerzési 
eljárás megindítására várhatóan októberben kerül sor. 
 
 
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú pályázat: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerekkel együtt 
valósítja meg a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút 
kialakítása a Sió partján” című projektet, melynek keretében egy komplex vízi 
turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb 
partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig.  
A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült 100% támogatási intenzitás mellett.  
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01., a projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja: 2021.10.31. 
A 2018-as évben aláírásra került a Támogatói Szerződés, majd az 1. számú 
előkészítő mérföldkő feladatai valósultak meg. Elkészült a marketing stratégia, az 
üzleti terv aktualizálásra került, elkészültek az engedélyes tervek, rendelkezésre 
állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A projekttel 
érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodások lettek kötve a 
tulajdonos Magyar Államot képviselő vízügyi igazgatósággal, valamint a 
közútkezelővel.  
2019.01.21-én zárult az első mérföldkő, mely egyben a projektfejlesztési időszak 
zárása is. Ezzel kapcsolatban a szakmai beszámoló benyújtásra került, majd 
márciusban benyújtásra került az első kifizetési kérelem az addig felmerült költségek 
tekintetében közel 11,5 millió Ft kifizetés vonatkozásában, mely kifizetési kérelem 
elfogadásra került.  
Az Irányító Hatósággal véglegesen ki lett alakítva a projekt során beszerezhető 
eszközök listája, így a projekt műszaki tartalma a felhívásnak és a helyi igényeknek 
megfelelően véglegesítésre került. 
A második mérföldkő részeként kiválasztásra került a Független Akkreditált 
Közbeszerzési Szakértő, majd ezt követően a közbeszerzési dokumentáció 
elkészítésre, elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás elindult. A köszbeszerzési 
eljárás részben eredményes volt, így a közeljövőben a komplex vízi turisztikai 
szolgáltató központ esetében sor kerül a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre, 
illetve a munkaterület átadására. A Sió jobb partján húzódó kerékpárút esetében új 
közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor. 
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TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú pályázat: 
 
A „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projekt a Támogató 
2019.12.17. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesült, a 
Támogatási Szerződés 2020.02.05-én lépett hatályba. A projekt megvalósítására 
a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya) mindösszesen bruttó 
499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. 
A projekt a Szekszárd MJV - Sióagárd község külterületi határ töltéskorona 
tengely, mint egyik végpont, és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény 
koronatengely, mint másik végpont, között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd 
és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében 
valósulnak meg a Sió-mente kerékpárút hálózatból a Harc belterületi, a Harc és 
Simontornya között a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint a 
Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az 
Ozorai bekötőútig. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra 
kerül. 
Jelenleg a projekt projektfejlesztés alatt áll, folyamatban van az előkészítő 
dokumentumok, valamint az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése. A 
közbeszerzési eljárás(ok) megindítására 2021 évének elején kerülhet sor. 
 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a határozati 
javaslatban foglaltak szerint! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Sió 
csatornán megvalósuló komplex turisztikai 
fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a Sió csatornán megvalósuló komplex 
turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatót.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 

Szekszárd, 2020. szeptember 16. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


