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Tisztelt Képviselő-testület!
Zirc Városi Önkormányzat 2021. szeptember 20-i ülésén fogadta el a TOP projektekről szóló
tájékoztatót. Ezeken túl az alábbi, egyéb forrásból finanszírozott fejlesztések valósultak meg a
2020-2021 években, illetve vannak jelenleg folyamatban.

Önkormányzati étkeztetési feladatok fejlesztése (2019): a projekt 2020-ban zárult
A fejlesztés során az „F” épület konyha felújítása történt meg: burkolatok cseréje, új
hidegkonyha kialakítása, légtechnikai rendszer szigetelése, napelemes rendszer telepítése,
eszközök beszerzése.
A támogatói okirat módosítását követően a záró elszámolás és beszámoló benyújtásra került.
Támogatás: 17 853 390 Ft, saját forrás: 3 173 071 Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020:
A beruházás során Kukoricaföldön lévő utak felújítása történt: Liszt Ferenc, Berek, Boksa,
Eötvös, Vásártéri utcák
A kivitelezés 2021. júliusban befejeződött, majd az elszámolás, beszámoló benyújtásával a
projekt lezárul.
Támogatás: 19 997 452 Ft, saját forrás: 6 740 819 Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021:
Kossuth Lajos utca keleti oldali járda felújítása 825 m hosszúságban: a kivitelező
kiválasztásra került, munkaterület átadás szeptemberben megtörtént; a kivitelezés várhatóan
még ez évben megvalósul.
Támogatás: 20 000 000 Ft, saját forrás: 7 777 640 Ft
Kubinyi Ágoston Program (2019):
Ennek részeként valósult meg a „Regulyverzum” kiállítás informatikai fejlesztése (bemutató
számítógépek, kiállítási szoftverek); a projekt fejlesztési időszaka 2021 tavaszán zárult, a
kiállítás megnyitásával ezek is üzembe helyezésre kerültek.
Támogatás: 17 944 000 Ft, saját forrás: 1 996 016 Ft
Járásszékhely múzeumok fejlesztése (2019):
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése: állományvédelmi beruházás
keretében bútorokkal, tárolóberendezésekkel, állományvédelmi eszközökkel gazdagodott a
múzeum.
Támogatás: 3 679 959 Ft
LEADER projekt (2021)
2021. februárban benyújtott pályázat keretében került beszerzésre 2 db aszfalthibák javítására
alkalmas eszköz. A projekt vonatkozásában 2021. júliusban érkezett támogató döntés, ez
alapján pedig 2021. szeptemberben az elszámolás benyújtásra került. A projekt részeként még
A Bakonyért Egyesület által szervezett rendezvényen történő részvétel lesz szükséges, erre a
támogató döntés óta nem volt lehetőség.
Támogatás: 2 999 997 Ft, saját forrás: 972 195 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére és a határozati javaslat
elfogadására.

Zirc, 2021. október 5.
Ottó Péter
Polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (…) határozata
támogatásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos tájékoztatás tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes támogatásból megvalósuló projektek
állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmának megfelelően tudomásul veszi.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

