
2017 
 

Polgármesteri tájékoztató  
az idei fejlesztésekrol, beruházásokról 

 

//



 
 
Tisztelt Komáromiak!

Városunk jelenleg történelmi időket él, hiszen még soha nem volt arra példa Komárom életé-
ben, hogy ilyen rövid időtávon ekkora mennyiségű fejlesztési forrás érkezzen hozzánk. A közel 
70 milliárd forint, mely most a különféle projektek során megjelenik nálunk, azt szolgálja, hogy 
Önök, az itt élők, a komáromiak olyan városban élhessenek, mely minden tekintetben hazánk 
egyik  mintatelepülésének mondható.

Jelen időszak legfontosabb beruházásai közül elsőként az új Duna-híd megépítését emelném ki, 
mely hosszú évtizedekre fogja meghatározni Komárom gazdasági lehetőségeit. Legyünk büszkék 
a leendő hídunkra, hiszen talán nincs még egy olyan város hazánkban, a főváros kivételével, ahol 
három Duna-híd kötné össze a folyó jobb és bal partját. Városunk kulturális és turisztikai életé-

nek területén óriási lépésnek számít a jelenleg zajló Csillag erőd felújítási, átépítési programja. A komplexumba a Szépművészeti 
Múzeum szobormásolat-parkja költözik majd be.

Örömteli hír, hogy ipari parkunkba sorra érkeznek az új befektetők. Közülük is kiemelkedik a kínai tulajdonú elektromosbusz- 
gyár a BYD, mely szintén idén kezdte meg termelését. Mindezeken túl folyamatosan fejlesztjük a Selye János Kórházat, a Brigetio 
Gyógyfürdőt, városunk út-, utca- és járdahálózatát. Gondot fordítunk óvodáink, iskoláink, szociális intézményeink felújítására, és 
jelentős forrásokkal támogatjuk a rendőrség, a mentő- és tűzoltóállomás, valamint a városban működő civil szervezetek munkáját. 

A következőkben mindezekről, valamint a jövő esztendők terveiről is olvashatnak.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a Komárom 2017 című kiadványt!
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polgármester
Komárom, 2017. december 4.
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2017. október 17-e piros betűs ünnepként vonul majd be városunk krónikájába. Ezen a napon Orbán Viktor, hazánk, 
és Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke közösen nyitották meg az új Duna-híd projektet a Monostori erődben. 

Dr. Molnár Attila polgármester korábban elmondta, a híd olyan mértékű fellendülést hozhat a város életében, amelyet jelenleg 
még el sem tudunk képzelni. A következő évek, évtizedek a hídnak köszönhetően minden bizonnyal a gazdasági, turisztikai és 
társadalmi kapcsolatok erősödését hozzák majd.

Épül az új Duna-híd
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Alapkőletétel a Csillag erődben

Hatmilliárd forintos forrásból új, impozáns kulturális központot alakít ki a kormányzat a Liget Projekt részeként 
a Csillag erődben. 

A létesítmény oktatási és ismeretterjesztési feladatokat egyaránt ellát majd, de ide kerül a Szépművészeti Múzeum gipszszobor-
gyűjteménye is. A létesítmény Közép-Európában egyedülálló attrakció lesz. Az ünnepélyes alapkőletételre június 22-én került 
sor.



Megkezdte termelését a BYD elektromosbusz-gyár

A kínai BYD április 4-én a komáromi ipari parkban megnyitotta első európai termelő üzemét. Az elektromos buszokat készítő üzem-
ben évente négyszáz jármű előállítását tervezik.

Dr. Molnár Attila polgármester korábban úgy fogalmazott: a BYD beruházása mérföldkő a város életében, hiszen a várható helyi 
adóbevétel növekedése nagyban megalapozza az önkormányzat fejlesztési lehetőségeit, mozgásterét is.
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170 milliós projekt zárult le a kórházban

A kormányzati támogatásnak köszönhetően nagy jelentőségű fejlesztést hajtott végre a Selye János Kórház.  

Vásároltak egy felsőkategóriás nőgyógyászati genetikai ultrahang vizsgálót, a korábbi röntgenkészüléket felvételi flatpanel de-
tektorral tökéletesítették, fejlesztették a labor informatikai rendszerét, megtörtént a kazánház, a röntgen és az élelmezési részleg 
energetikai felújítása is. Az intézémény beszerzett egy új szünetmentes áramforrás-rendszert is.  A beruházásoknak a kórház 
hosszú távú működése, továbbá a betegellátás színvonalának minőségi javulása szempontjából van óriási jelentősége.
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Átadták a felújított szaunarészt

Befejeződött a komáromi Brigetio Gyógyfürdő szaunavilágának felújítása. A harmadik, záró ütemben megújult a finn szauna, a 
csobbanó medence és a zuhanyzók, valamint kialakítottak egy Kneipp-taposót.

Első lépésben 2014-ben készült el a szauna-kert, benne a 30 fős rönkszaunával. Természetes anyagokból dézsás merülőt, vödrös 
zuhanyt, valamint napozóteret alakítottak ki. 2015 decemberében, a vendégek a megújuló szauna és vizesblokkok mellett az új 
sószobát és gőzkabint is birtokba vehették.
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2017-es út- utca- és járdafelújítási program

Városunk idén is a maximálisan elnyerhető 200 millió forint 
kormányzati támogatást kapta a jól gazdálkodó önkormány-
zatok állami alapjából. Az összegből a következőket újítottuk 
fel: az Asztalos Béla utcai, az Árpád utcai és  Szent László utcai 
járdát, a koppánymonostori Munkácsy Mihály utcát továbbá...

   8.

Asztalos Béla utca Árpád utca - még felújítás alatt

A Klapka György utcai buszmegálló

Szent lászló utca

Munkácsy Mihály utca
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...a szőnyi Halastó utcát, a Templom közt, az Erkel Ferenc ut-
cát, és a Tóth Lőrinc utcai lakótömb belső udvarát. 

A Magyar Közút beruházásában készült el a Klapka György úti 
buszmegálló és a szőnyi Kossuth Lajos utca felújítása is.

Halastó utca Kossuth Lajos utca

Templom köz

Tóth Lőrincutca

Erkel Ferenc utca
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Új játszóteret kapott a Gesztenyés Óvoda

A város szerepvállalásának köszönhetően megkezdődött az óvodák udvarainak és játszótereinek rendbetétele. 

Ennek keretében megújult a Gesztenyés Óvoda teljes udvara, a következő esztendő végéig a felújítási munkálatok a többi városi 
intézményben is folytatódnak.



Korszerű rekortán pálya épült a Bozsikban

Az  MLSZ országos pályaépítési programjában rekortán pályaépítésre szóló pályázatot hirdetett önkormányzatok és sportszerve-
zetek számára. A lehetőséggel élve városunk önkormányzata a szőnyi Bozsik iskola udvarán kisméretű rekortán pályát építetett  
a korábbi kézilabdapálya helyén.
 
A beruházás teljes költsége megközelítette a 40 millió forintot. Ebből 70 százalékot az MLSZ finanszírozott.
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           E l n y e r t       p r o j e k t e k

    12.

Brigetio öröksége - látogatóközpont kialakítása
A Komáromi Klapka György Múzeum átköltöztetése a volt kombinát modernizált épületébe. Ebben a létesítményben kap majd 
elhelyezést az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is.

Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése
A Brigetio Gyógyfürdő és a Városi Sportcsarnok fűtése geotermikus hőellátó rendszer kiépítésével. Új termálkút fúrása a gyógy-
fürdő biztonságos és korszerű vízellátása érdekében.

A Komáromi Aprótalpak Bölcsőde felújítása
A projekt az intézmény komplex felújítását, és a Szőnyi Zsebibaba Bölcsőde két csoportszobájának felújítását, udvarrendezéseket, 
illetve eszközbeszerzést tartalmaz.

Nonprofi t szolgáltatóház és környezetének kialakítása 
A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény átköltöztetése a volt Raksped területén felépülő új, korszerű épület-
be. A területen családbarát játszótér épül, továbbá új parkolók és zöldfelületek létesülnek.
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Interaktív tematikus játszótér létrehozása
A Jókai liget salakos pályájának átépítése után a helyszínen az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg játszótér formájában.

A határon átnyúló közösségi szolgáltatások javítása
A projekt keretében határon átnyúló kerékpáros kölcsönző rendszer épül ki.   

A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése
Vízi túra megállóhely létesítése a koppánymonostori Duna-parti szakaszon.

Elektromos töltőállomások kialakítása 
Két helyszínen; a Bem és a Czuczor utca sarkán, valamint a Corner Hotel parkolójában létesül elektromos töltőállomás.

A komáromi hősi temető és környezetének rendbetétele, emlékpark kialakítása
Az I. világháború idején Komáromban elhunyt sebesülteket nem a polgári temetőben helyezték örök nyugalomra, az ő temetőjü-
ket a Csillag erőd egyik sáncában jelölték ki. Ezen a területen emlékpark és emlékmű kerül kialakításra.

Sportpark és futókör kialakítása a Rüdiger-tó partján
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     E l b í r á l á s   a l a t t   á l l ó       p r o j e k t e k ,   t e r v e k

Inkubátorház építése
A betelepülő ipari parki cégek számára alakítanánk ki egy modern épületet, irodákkal, tárgyalókkal, konferenciateremmel. 

Regionális népi kézműves alkotóház kialakítása 
A volt szőnyi bikaistálló felújítása, kiállító és bemutató terekkel, oktatásra, képzésre, tanácsadásra alkalmas helyiségekkel.

További infrastrukturális fejlesztések
Utcáink, útjaink és a városi közvilágítás folyamatos fejlesztése. Új játszóeszközök beszerzése az óvodák, iskolák számára.

Zöld város kialakítása
A projekt célja a komáromi Jókai ligetnek és környezetének, így a Táncsics Mihály utcának, a Brigetio Gyógyfürdőhöz vezető út-
szakasz, valamint a Rendezvényplacc és zöldkörnyezetének fejlesztése.

A határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása 
A pályázat célja, hogy a két Komárom között működő buszjárat modern, XXI. századi feltételek között működjön. A pályázat 
kapcsán lehetőség van intelligens határon átnyúló közösségi utastájékoztató rendszerek, online menetrendek, mobilalkalmazások, 
közös díjszabási rendszerek fejlesztésére, infrastrukturális beruházásokra (pl. elektromos busz beszerzésére).
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     E l b í r á l á s   a l a t t   á l l ó       p r o j e k t e k ,   t e r v e k

Vízilabdacsarnok és tanuszoda építése
A Magyar Vízilabda Szövetség 2016/2017-es sportfejlesztési programja keretében lehetőség nyílt arra, hogy a Komárom Városi 
Sport Egyesület támogatási kérelmet nyújtson be egy vízilabdacsarnok és sportuszoda építésére. Az épület a Brigetio Gyógyfürdő 
területén  helyezkedne el.

A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése
A gimnázium teljes körű energetikai korszerűsítése valósul meg. A felújítás célja, hogy a gimnázium épületében a nyílászárók 
cseréjével, a hőszigeteléssel, a fűtési rendszer korszerűsítésével az energiafogyasztást minimalizáljuk. 

Esély Otthon Program
A felhívás alapvető célja a településen élő fi atalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, 
és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Lehetőséget teremt, hogy szakembereket, hiányszakmákban dolgozókat tud-
junk a városba vonzani. A projektben sor kerülhet bérlakások építésére is.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése
A pályázat célja, hogy a preventív tevékenység erőteljesebben jelenjen meg az alapellátásban is. A kétéves projektben 30 szakember 
vesz részt, akik érrendszeri, mentális betegségekkel és a gyermekkori elhízással kapcsolatban végeznek szűréseket, tanácsadásokat.
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