Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 20-i ülésén tárgyalt
tájékoztató a TOP projektekkel kapcsolatosan

Zirc Városi Önkormányzat 2016 óta folyamatosan valósítja meg a Terület és
településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projekteket. Az alábbi projektek
megvalósítására kaptunk támogatást:
Fenntartási időszak alatti, lezárt projektek:
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017: A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
A projekt 2021. áprilisban lezárult, a záró elszámolást és beszámolót a Magyar Államkincstár
jóváhagyta.
TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői
szolgáltatásának fejlesztése
A projekt 2020. januárban zárult, jelenleg az 1. fenntartási éven túl vagyunk, a fenntartási
jelentést a Magyar Államkincstár jóváhagyta.
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018: Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
A projekt 2020 nyarán zárult, jelenleg az 1. fenntartási év tart.

Megvalósítás alatt álló projektek:
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen
Támogatás összege: 263 402 397 Ft
A projekt jelenlegi státusza: a támogatási szerződés 2020-ban került megkötésre, majd 2020.
májusban megkezdődött a tervek elkészítése, és az engedélyezési eljárás. Az engedélyek 2021
júniusára álltak rendelkezésre, mely alapján a kiviteli terveket augusztusra véglegesítette a
tervező.
Időközben megrendelésre került az E-On-tól a villamos és a gázhálózat kiépítése.
A projekt részeként megvalósuló út, járda, víz-szennyvíz és közvilágítás kivitelezőjének
kiválasztására megindult a közbeszerzési eljárás, az ajánlattételi határidő 2021. szeptember
20-a.
A hatályos támogatási szerződés szerint a befejezési határidő 2022. július hónap, a
közbeszerzést ennek megfelelően indítottuk el.
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen
Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 418 507 450 Ft, valamint 59 790 075 Ft
többlet támogatás, együtt 478 297 525 Ft

A projekt fő elemét a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése
képezte, mely nyár végére befejeződött. Az építési munkák 2020 őszén lezárultak, majd 2020.
szeptember – 2021. augusztus között a belsőépítészeti munkák zajlottak. Időközben a Kubinyi
Ágoston Program keretében elnyert forrásból az informatikai fejlesztés is megtörtént. A
kiállítás hivatalos megnyitója 2021. szeptember 14.
A projekt keretében már korábban megvalósult a parkoló felújítása, valamint elkészült a ZircOlaszfalu közötti kerékpározható út felújítása.
Folyamatban lévő projektelemek:
- kerékpározható túraút kijelöléséhez kapcsolódóan táblázás (két ütemben, elsőként ZircOlaszfalu szakaszon, majd a további részen)
- színpad, hang és fénytechnika beszerzése (előzetes műszaki tartalom rendelkezésre áll,
közbeszerzési eljárás indításához további dokumentációk készítése szükséges)
- marketing tevékenység
Az eredeti támogatás összegén (418 507 450 Ft) felül 59 790 075 Ft többlet támogatást
kaptunk, mely a projekt keretében felmerült többlet költségek fedezésére rendelkezésre áll.
A projekt vonatkozásában a hatályos záró dátum eltelt, módosítás szükséges, melyet a
folyamatban lévő projektelemek alapján 2022. május 31-re kívánunk változtatni.

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002: Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban
Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 199 618 800 Ft, valamint 25 398 634 Ft
többlet támogatás, együtt 225 017 434 Ft
A projekt fő eleme, a Rákóczi tér Apátság előtti térrészének felújítása közel áll a
befejezéshez, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. augusztus 30-án megkezdődött,
szeptemberben befejeződik. A piac műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, jelenleg a
használatba vételi eljárás előkészítése, valamint a piac üzemeltetéssel kapcsolatos pályázat
van folyamatban.
A projekt része még eszközbeszerzés (árusító padok beszerzése), valamint szoft elemként az
alábbi tevékenységek megvalósítása:
- marketing eszközök fejlesztése
- rendezvényszervezés: szemléletformáló programok (energetika, közbiztonság,
közlekedésbiztonság, kézműves termékek népszerűsítése)
A COVID-helyzet miatt ezen elemeket korábban nem kezdtük megvalósítani, jelenleg
indulnak, így a hatályos támogatási szerződés megvalósítási határidejét hosszabbítjuk.
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen
Támogatás összege: eredeti támogatás összege: 497 749 561 Ft, valamint 74 600 000 Ft
többlet támogatás, együtt 572 349 561 Ft
A projekt fő elemei (kerékpárút létesítése, Alkotmány utca felújítása, buszpályaudvar
kiszolgáló épület építése) megvalósultak, nyáron kötöttünk szerződést a Deák Ferenc utcai
buszöböl kivitelezésére, itt a Bakonykarszt Zrt-vel történő egyeztetés folyamatban van

(esetleges vízvezeték kiváltás miatt); a buszvárók beszerzésére vonatkozó augusztusi döntés
után a szerződések megkötésre kerültek a szállítókkal. A szállításuk várhatóan novemberben
megtörténik, ezen időpontig a szükséges alépítmények elkészülnek.
A gyalogátkelők (Köztársaság utca, Bakonybéli út, benzinkút) esetében a közbeszerzési
eljárás eredménytelen lett, így új eljárást kell indítani.
Továbbá a kerékpáros szemléletformáló program is megvalósításra kerül.
A hatályos támogatási szerződés megvalósítási határidejét előbbiek miatt hosszabbítjuk.

