Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 28-i ülésén tárgyalt
tájékoztató a TOP projektekkel kapcsolatosan
Zirc Városi Önkormányzat az előző EU finanszírozási időszakban 2016 óta folyamatosan
valósítja meg a TOP – Terület- és településfejlesztés Operatív Program forrásaiból
finanszírozott beruházásait.
A folyamatban lévő projektek esetében az alábbi előrehaladás történt, valamint az alábbi
függő tételek vannak még hátra:
1. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen
A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezés folyamatban van (25%-ot
meghaladó készültségnél tart). A kapcsolódó tételek közül a villamos energia kiépítés már
zajlik, a gáz esetében tervezési fázis van.
Elindult, és március végéig tart a befektetőket felkutató pályázat.
A közbeszerzés eredményeként a STRABAG Generálépítő Kft-vel megkötött vállalkozási
szerződés vállalkozói díja nettó 121 270 595 Ft + ÁFA. Ezen összeg, valamint az egyéb,
szerződéssel lekötött összegek ismeretében a támogatási szerződésben rendelkezésre áll a
tartalékkal együtt további mintegy 38,5 millió Ft, mely fedezetet biztosíthat az egyéb,
időközben felmerült, és eddig szerződéssel nem rendelkező tételekre:
- 03/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú út burkolatfelújítása
- teljes iparterület ipari kerítéssel történő körbekerítése.
Ezekre vonatkozó műszaki dokumentáció előkészítés alatt áll, egyeztetést kezdeményezünk a
Támogató Magyar Államkincstárral, és amennyiben lehetőség nyílik rá, ezen tételek
vonatkozásában közbeszerzési eljárást indítunk.

2. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen
A beruházás döntő része lezárult, az alábbi tételek vannak hátra:
- színpad, hang- és fénytechnika beszerzése: műszaki tartalom kialakítás alatt áll, ezt követően
közbeszerzési eljárás szükséges
- lovas-kerékpáros túraútvonal táblázása: nyomvonal problémák lezárása után a táblák
beszerzésre és telepítésre kerülnek
Elindítottuk a marketing tevékenységet a kiválasztott szolgáltató közreműködésével.

3. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002: Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban
Az üzemeltető kiválasztásra került, vele együttműködésben valósítjuk meg a fennmaradó
projektelemeket:
- árusító asztalok beszerzése
- marketing eszközök fejlesztése, szemléletformáló program lebonyolítása.

4. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen
A projekt kivitelezéséből hátralévő feladat a gyalogátkelők létesítése. Ennek
engedélyezésével kapcsolatos eljárás folyamatban van, amint ez lezárul, közbeszerzési eljárást
indítunk.
Ezzel együtt megkezdjük a kapcsolódó, kötelező szemléletformáló program megvalósítását is.

A TOP projektek esetében a hatályos támogatási szerződések módosítása szükséges a
véghatáridő tekintetében.

