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                        Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 25-i ülése 7. 
számú napirendi pontja 

 

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

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Sió csatornát a Balaton szabályozására a XIX. század közepén kezdték el 
kiépíteni, egy mesterséges vízi út, de jellemzően Tolna megyéhez köthető mivel a 
Balaton és a Duna közti 120 km-es szakaszából közel 100 km itt halad át a 
megyében. 

Bár a köztudatban a Sióról jellemzően a Balaton felesleges vízének leeresztése jut 
mindenki eszébe, az alig csordogáló meder aszályos időszakban, vagy éppen az 
elhúzódó nagy vízhozam, amely komoly belvíz károkat okoz a meder mellett fekvő 
településeken. Korábban születtek elképzelések, nagyméretű fejlesztésekről, 
hajóforgalomról, de megfelelő fejlesztési források hiányában ezek elmaradtak. 

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 idei évben 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 
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belül a Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészíti a Sió teljes szakaszára 
szükséges vízügyi beavatkozások tanulmány tervét. Tolna megye egy előkészítő 
tanulmányt készítetett, a Sió gazdaság és területfejlesztési lehetőségeiről és külön 
vizsgálat készült „Sió-projektnek” az OP illeszkedési lehetőségek tekintetében. A 
társadalmasított és elfogadott operatív programok alapján a Vidékfejlesztési Program 
kapcsán 16, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 8, a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 3, KEHOP 2, az EFOP 6 
prioritáshoz csatlakoztatható a Sió projekt, és várhatóan további pályázati 
lehetőségek is megnyílnak. 

Ezek a prioritások kiterjednek a mezőgazdasági fejlesztésekre, az 
infrastruktúrafejlesztésre, a fenntartható turizmusfejlesztésre, a 
népességmegtartásra, a természeti és épített örökség megtartására, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, valamint közösségi, munkaerő piaci és 
társadalmi együttélési folyamatok javítására egyaránt. 

Szintén elengedhetetlennek látszik, hogy a megye turizmusának koncepcióját 
kidolgozzuk, a helyi (elsősorban turisztikai látványossággal is bíró) értékeit 
összegyűjtsük, melyre a legalkalmasabb egy létrehozandó megyei TDM szervezet, 
amely a Sió értékeit is megfelelően tudja képviselni hazai és nemzetközi szinten is. 

Tekintettel arra, hogy a közeljövőben megjelenő pályázatai kiírásokkal kapcsolatban 
várhatóan rövid határidőkön belül kell előkészítési feladatokat, szakmai 
egyeztetéseket lefolytatni szükséges, hogy a Közgyűlés határozatban támogassa a 
Sió projekttel kapcsolatos gazdaság-, vidék-, és területfejlesztési elképzeléseket, 
összhangban a megyei területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott 
célokkal, hogy a megye tervei megvalósulhassanak. Természetesen konzorciumi 
tagságról, a pályázatok benyújtásáról előterjesztések keretében a Közgyűlés dönt. 

 

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

 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2015. (IX. 25.) 
közgyűlési határozata a Sió-projekt előkészítési 
feladatainak ellátásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy 
döntött, hogy támogatja a Sió-projekt előkészítési 
feladatainak ellátását. 
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Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      2015. december 31. 
 

 

Szekszárd, 2015. szeptember 16. 

 

         Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 

 

 


