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    Polgármesteri tájékoztató az elmúlt két év fejlesztéseirŐl, beruházásairól



„Ne csak szeresd, tudd is, miért szereted szülőföldedet!” 
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„Ne csak szeresd, tudd is, miért szereted szülőföldedet!” 

Kecskés László, 
helytörténész, múzeumigazgató  

a Komáromi Klapka György Múzeum alapítója
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Tisztelt Komáromiak!

Nehéz, de sok tekintetben büszkeségre okot adó időszak áll mögöttünk! Bár a koronavírus járvány  
hatásai alól mi komáromiak sem vonhattuk ki magunkat, mégis sikerült számos olyan beruházást, 
fejlesztést közösen tető alá hoznunk, melyek túlzás nélkül sok évtizedre határozzák meg városunk 
lehetőségeit. Mindezen fejlesztések és beruházások közül is kiemelkedik a Monostori híd és a felújí-
tott Csillagerőd. A 2020. szeptember 17-én Orbán Viktor magyar és Igor Matovič korábbi szlovák 
miniszterelnök által közösen átadott átkelő nem csupán gazdaságilag, kulturálisan és társadalmilag 
jelent új távlatokat városunk fejlődésében, de kifejező jelképe is a komáromiságnak, az összetartozás-
nak, a barátságnak és a példamutatásnak! 

Városunk kulturális és turisztikai életének területén kiemelkedő jelentőségű a Csillagerőd felújítása. 
A 2021. október 6-án Áder János köztársasági elnök által felavatott létesítményben szemünk előtt 
elevenedik meg az európai civilizáció története. A pandémia ellenére kis- és középvállalkozásaink, 
valamint ipari parki cégeink töretlenül fejlesztenek, ezzel is szavatolva városunk anyagi biztonságát! 
Bevételeinkre alapozva folyamatosan korszerűsítjük közintézményeinket és jelentős forrásokkal tá-

mogatjuk a kórház, a rendőrség, a mentők- és a tűzoltóság, valamint a városban működő sport- és civil szervezetek munkáját. 
Szintén a helyi adóra alapozva egyedülálló komáromi családi kedvezményrendszert hoztunk létre. A közeljövőben soha nem 
látott útfejlesztés indul. Terveink szerint pedig hamarosan új városközpont épül az egykori lengyár területén. Az új főtér mellett 
több kereskedelmi, sport- és kulturális egység, intenzív zöldfelület és vendéglátóhely is létesülhet ott, így ez a határtalanul jó hely, 
Komárom még inkább a mi közös otthonunkká válhat!

A Komárom 2020-21 összegző kiadványban a legjelentősebb fejlesztésekről, beruházásokról olvashatnak.

     Tisztelettel ajánlom figyelmükbe!
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Dr. Molnár Attila
   polgármester

Komárom, 2021. február 1.



MEGÉPÜLT A MONOSTORI HÍD
 
2020. szeptember 17-én Orbán Viktor magyar, és Igor Matovič korábbi szlovák miniszterelnök közösen ad-
ták át a Monostori hidat. Az új híd a Duna legmagasabb átkelője. A tartóoszlop teteje 118 méterre maga-
sodik a folyó fölé. Dr. Molnár Attila polgármester többször is hangsúlyozta: az új átkelő olyan távlatokat 
nyit városunk életében gazdaságilag, kulturálisan és társadalmilag, amelyek hosszú távon biztosítják 
Komárom fejlődését.
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Átadták a Csillagerődöt

Közel 7 milliárd forintos forrásból a Liget Projekt részeként új, impozáns kulturális és idegenforgalmi köz-
pontot alakítottunk ki a Csillagerődben. Itt kapott végleges elhelyezést a Szépművészeti Múzeum szobor-
másolat-gyűjteménye, de a létesítmény oktatási és ismeretterjesztési feladatokat is ellát. A létesítmény 
Közép-Európában egyedülálló attrakció. Az erődöt Áder János, hazánk köztársasági elnöke adta át 2021. 
október 6-án.
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Pályázati forrásból, több mint 600 millió forintból valósult meg a fejlesztés. A pályázatnak köszönhetően 
nem csupán a Jókai liget újult meg, de a környező utcák, így a Táncsics, a Sport és a Beöthy Zsolt utca felújí-
tása is megtörtént. Könnyebbé vált a Brigetio Gyógyfürdő megközelítése. A Jókai ligetben zenepavilon 
és kiszolgálóhelységek épültek. A pályázat részeként szabadtéri felnőtt kondipark létesült. Ugyanezen  
a területen korábban már elkészült az észak-komáromi erődöt szimbolizáló CultPlay játszótér is.
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Befejeződött a Zöld Város projekt



Elkészült az inkubátor ház
 
A létesítmény elsősorban a betelepülő cégeknek biztosít háttér infrastruktúrát. A korszerű, széles szolgál-
tatás-portfólióval rendelkező Komáromi Vállalkozásfejlesztési Központnak keresztelt létesítmény kül-
detése, hogy a jövőben ipari tudáscentrumként erősítse városunk gazdasági, társadalmi pozícióit. Az 
inkubátorház megépítését lehetővé tevő pályázatnak köszönhetően az ipari park csapadékvíz-elvezetését 
is sikerült megoldanunk.
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A KOmáromi kedvezményrendszer
 

- 200 ezer forint kelengyepénzt adunk az újszülöttek családjai részére 

- 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosítunk az első házasok részére 

- átvállaljuk a kismamák és a diákok helyi járatokon való utazási költségeit 

- bevezettük a fiatalok első lakáshoz jutási támogatását 

- felfüggesztettük a garázsadót 

- felfüggesztettük a teraszadót és az idegenforgalmi adót ezzel is támogatva a helyi turizmust 

- 1 millió 500 ezer forintos helyi iparűzési adóalapig iparűzési adómentességet biztosítunk 

- térítésmentesen biztosítjuk a bölcsődei és az óvodai gyermekétkezést 

- beindítottuk a „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” programot 

- finanszírozzuk a 24 órás gyermekorvosi ügyeletet 

- térítésmentesen igényelhető rotavírus elleni védőoltást biztosítunk 

- átvállaljuk a 70 éven felüliek szemétszállítási díját 

- a kedvezményes telekvásárlási lehetőséget biztosítunk a CSOK-támogatásban részesült családoknak 

- részt veszünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben  

- biztosítotjuk közalkalmazottjaink cafetéria-juttatását

9.



 
 
Három év alatt hárommilliárd forintot sikerült fordítanunk ezen intézményekre. A Szakképzés 4.0 elne-
vezésű projekt jóvoltából megújultak a Kultsár iskola folyósói és tantermei. Elkészült az energetikailag 
megújult Jókai Gimnázium. Sikerült felújítanunk a Petőfi Sándor Általános Iskola homlokzati díszítését. 
Szeptember 30-án pedig átadtuk az új római katolikus óvodát.

   10.

Megújultak oktató nevelő intézményeink...



 
 
 
Az elmúlt években hét komáromi óvoda játszóudvara több mint 250 millió forintból újult meg. Közel 20 
ezer négyzetméternyi korszerűsítés történt. A modernizáció során mintegy 60 új, esztétikus játékot he-
lyeztünk ki, közel félezer fát, cserjét ültettünk el a játszóudvarokban és hozzávetőleg 7000 m2 füvesítés, 
parkosítás valósult meg. Tavaly nyáron a Napsugár és a Szivárvány Óvoda udvarai kerültek átadásra.
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Megújultak oktató nevelő intézményeink...



 
 
A beruházást olyan területen sikerült megvalósítani, amely bár frekventált helyen fekszik, korábban még-
is elhanyagolt övezet volt, mára pedig ékköve lett a városnak. Az épület rövid időn belül megtelt élettel, 
hiszen ide költözött a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény, a DiViSz (Diákönkormányzatok 
Városi Szövetsége), de számos további civil szervezet és klub is.
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Átadtuk az új Szolgáltatóházat, a generációk házát 



 
 
 
A buszpályaudvar és környezetének felújítása közel 115 millió forintból valósult meg. Nem csupán a pálya-
udvar újult meg, de a Szent László és Korona utca, valamint azok környéke is, továbbá a környező utcák 
is. A pályázatnak köszönhetően új elektromos busz közlekedik majd napi rendszerességgel Észak- és Dél-
Komárom között, valamint intelligens, okos utastájékoztató-rendszert is telepíttünk a helyi buszvárókba.
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megújult a buszpályaudvar 



 
 
Egy korábbi pályázatnak köszönhetően néhány éve újítottuk fel a helyi filmszínházat. Akkor nemcsak a leg-
korszerűbb 4K-s és 3D-s technológia került városunkba, de megszépült a filmszínház belső tere is. A falakra 
akusztikus burkolat került, új vetítővásznat vásároltak, megújult a hang- és fénytechnika. Tavaly sikerült 
kicserélni a széksorokat, így ma már a Jókai mozi a legmodernebb körülmények között várja a filmkedvelő 
közönséget.
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új széksorokat kapott a jókai mozi



 
 
Csák Attila szobrászművésznek, a Czibor 90 emlékév kapcsán készült egészalakos művét 2021. augusztus 
28-án lepleztük le. Az Aranycsapat és az FC Barcelona korábbi, olimpiai bajnok, Európa kupa-győztes, 
vb-ezüstérmes legendás balszélsője városunkban nőtt fel, és az emigrációból a rendszerváltás után ha-
zatérve is itt élt 1997-ben bekövetkezett haláláig. A komáromi alkotás a második egész alakos Czibor-
szobor hazánkban.
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Felavattuk Czibor Zoltán szobrát 



 
 
 
Az épület új elektromos hálózatot kapott; korszerű ledes világító testeket és új riasztórendszert. Kialakítot-
tunk egy új, modern mozgáskorlátozott- és látogatói vizesblokkot is. Az új padlófűtés és burkolat komfortos és 
otthonos környezetet biztosít az olvasni vágyók számára, valamint az akadálymentesítésnek köszönhetően a 
mozgáskorlátozottak is látogathatják a megújult könyvtárat.
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felújítottuk a könyvtár belső terét 



 
 
 
Tavaly tél végén egy ingyenesen használható műjégpályával gazdagodott városunk. A létesítmény azóta 
óriási népszerűségnek örvend. Nincs olyan nap, legyen az hétköznap, hétvége, vagy ünnepnap, hogy fia-
talok, családosok tucatjaival ne találkozhatna ott az ember. A január közepén rendezett jégpályák éjsza-
káján is több mint százan siklottak a pálya jegén. A 450 m2-es létesítmény üzemeltetését a Városgazda 
Kft. végzi.
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Jégpálya nyílt a Jókai ligetben 



 
 
Egy korábbi kormányhatározatnak köszönhetően nemsokára kezdődik a koppánymonostori vasúti so-
rompó kanyarodósávjának építése , a Komárom–Székesfehérvár autóútvonal fejlesztése, a Komárom 
elkerülő keleti ág megépítése , az Újszállási út – 1. sz. főút csomópont átépítése , a Puskaporosi út 
korszerűsítése valamint a szűk vasúti keresztmetszet kiváltása az 1. sz. főút Komárom–Almásfüzitő 
közötti vasúti átjárónál, ahol felüljáró épül.
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soha nem látott útfejlesztés indul 



 
 
 
Legújabb büszkeségünket, a Csillagerődöt követően hamarosan megnyitja kapuit a Brigetio Látogatóköz-
pont, amely a legmodernebb környezetben mutatja be városunk ókori örökségét, továbbá számos színvona-
las időszaki kiállításnak is otthont ad. Emellett megújult a Tourinform iroda, elkészült a KOMBIbike közös-
ségi kerékpáros rendszer, számos újdonsággal bővült az iranykomarom.hu, a ZöldKomárom és Camarum -  
a nagy kincskeresés app, sőt a Guide&Handdel lehetőség van már virtuális idegenvezetőt is fogadni.
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folytatódik az idegenforgalmi fejlesztés 



 
 
 
Ismert történelmi okok miatt Komárom nem rendelkezik a klasszikus értelemben vett városközponttal. 
Az elképzelés szerint a volt Lengyár területe egy új szabadidős-kulturális centrumnak, egy komáromi vá-
rosközpontnak adhat helyet a jövőben. A hathektáros területen létesülne az új fő tér, valamint több keres-
kedelmi, sport- és kulturális egység, intenzív zöldfelület és vendéglátóhely. Hamarosan a komáromiak 
elé kerül a városunk fejlesztési stratégiáját bemutató Alapy-terv is.
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új városközpont épül 
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Javaslataikat, észrevételeiket, ötleteiket  
az alábbi e-mail címen várom:  

komarom@komarom.hu 

Dr. Molnár Attila
   polgármester
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