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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2017. évi 3. számában jelent meg a Kormány 1012/2017. (I.11.)
Korm. határozata, mely a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
döntött. A határozat 1. számú mellékletében meghatározásra kerültek azok a
fejlesztések, melyek az elkövetkező 3 évben megvalósulnak.
Dombóvárt a Siófok – Pécs kerékpáros útvonal kialakítása érinti. A 136 km hosszú
szakasz tervezése 2018-ra került ütemezésre, míg az építés előreláthatólag 2019-ben
valósul meg. Utóbbit két szakaszra bontották, először a Siófok – Dombóvár (84 km),
majd azt követően a Dombóvár – Pécs (52 km) útvonal kialakítása történik meg.
A fejlesztésben érintett önkormányzatok jóváhagyásával elkészült az Ádánd-Tamási,
valamint Tamási (Pári) - Dombóvár közötti, egykori vasúti nyomvonalon tervezett
kerékpárút koncepcióterve. 2017. január 26-i ülésen kezdeményeztem, hogy a Tolna
megyei Önkormányzat tűzze napirendre a fentiek ismeretében Tolna megye
Területrendezési Tervének módosítását, majd ezt követően Tolna megye
Területfejlesztési Koncepciójának aktualizálását, de ezt a közgyűlés elnöke elutasította.
Jelen információink szerint a kormányhatározatban nevesített valamennyi kerékpáros
fejlesztési elem megvalósítására nem lesz elegendő a 2019. évre tervezett 6,9 milliárd
forint. Úgy gondolom, a legerősebb fejlesztési elképzelések lesznek képesek versenyben
maradni, ezért Tamási Város Önkormányzatának egyetértésével azt javaslom, hogy a
két önkormányzat közösen készíttesse el a Siófok - Pécs útvonal turisztikai
megvalósíthatósági tanulmánytervét. A dokumentum célja, hogy feltárja, milyen
közvetett és közvetlen előnyöket rejt a térség számára a meglévő és tervezett turisztikai
attrakciók kerékpáros útvonallal történő összekapcsolása.
A tanulmány az alábbiak szerint vizsgálja és elemzi a térséget:
-

a tervezett kerékpárút nyomvonala mentén lévő turisztikai vonzerők és egyéb
vonalas jellegű turisztikai infrastruktúra elemek;
a fenti elemek között meglévő turisztikai kapcsolatok;
a tervezett turisztikai fejlesztések;
az egységes turisztikai hálózat kialakításának lehetőségei és módjai;
térségi tematikus utak és turisztikai programcsomagok kialakításának
lehetőségei;
a fejlesztés várható gazdasági és szociokulturális hatásai;
turisztikai termékek és célterület kommunikációs terve;
javaslat a kapcsolódó fejlesztésekre.

Véleményem szerint a turisztikai terv megteremti az alapot a meglévő és tervezett
fejlesztési elemek közötti kapcsolatok megteremtésére, erősítésére, és ezzel egységes
turisztikai hálózattá szervezésére.
Informális ajánlat alapján a turisztikai megvalósíthatósági tanulmány díja 1,5 millió Ft
+ áfa, mely költséget Dombóvár Város Önkormányzata és Tamási Város
Önkormányzata közösen viselne úgy, hogy a szolgáltatást Tamási önkormányzata

rendeli meg, Dombóvár város pedig a ráeső összeget, bruttó 952.500 forintot vissza nem
térítendő támogatásként biztosítja Tamási Város Önkormányzata számára.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének a fentiekben ismertetett pénzügyi
konstrukciójáról Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus
30-i ülésén jóváhagyólag döntött.
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Siófok-Pécs kerékpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági
tanulmánytervének elkészítéséről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Siófok –
Tamási – Dombóvár – Pécs közötti kerékpáros útvonal turisztikai
megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítését.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás lebonyolítását, majd a vállalkozói
szerződés megkötését Tamási Város Önkormányzata végezze el.
3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti tanulmány elkészítésére bruttó 952.500
Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Tamási Város Önkormányzata részére
a város 2017. évi költségvetése 106 cím III. Dologi kiadások 33. Korona Szálló
előirányzat terhére azzal, hogy a tulajdonosi jogok a két önkormányzatot, mint
egyenrangú feleket közösen illeti meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
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