
Történelmi idők 
 

 Polgármesteri és országgyűlési képviselői tájékoztató  
         az elnyert pályázatokról 



Kedves Komáromiak!

Olyan léptékű történelmi fejlődésre, amely napjainkban ta-
pasztalható városunkban még nem volt példa Komárom 
életében. Új gátat építettünk, fejlesztettük az ipari parkot 
és több mint másfél milliárd forintból megújult a kórház is. 
A teljesség igénye nélkül: hamarosan megkezdjük a Brige-
tio Látogatóközpont építését, ahová a múzeum és az ELTE 
régészeti tudásbázisa költözik, kiépül a geotermikus hőellátó 
rendszer, felújítjuk a bölcsődét,  a Családsegítő új szolgál-
tatóházat kap a volt Raksped udvar területén. Az Esély  
Otthon Programban 20 bérlakást újítunk fel, megújul a Jókai 
liget zöldfelülete, valamint a gimnázium is. Vízitúra megállóhe-
lyet építünk a  Duna-parton és hallgatva az idők szavára két 
elektromos töltőállomást is létesítünk a városban. Folytatjuk  
a belterületi út- és járdaépítési programot. Valamennyi óvodánk 
udvara megújul, valamint új játszóeszközöket szerzünk be.  
Terveink közt szerepel inkubátorház építése az ipari parkban, 
a szőnyi bikaistálló felújítása, sportuszoda építése, valamint  
a LIMES projekt részeként a világörökségi helyszín fejlesztése.  
 
Mindeközben pedig gőzerővel folyik a Csillagerőd felújítása és az 
új Duna-híd építése. A fejlesztésekről és további projektjeinkről 
bővebben is olvashatnak ebben a kiadványban, melyet ezúton 
ajánlok szíves figyelmükbe! 
  
Üdvözlettel:
   Dr. Molnár Attila 
   polgármester

Kedves Komáromiak!

Komárom jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő kis-
város nemcsak térségünkben, de az Európai Unióban is. 

A városba az elmúlt évek során több mint 70 milliárd forint uniós 
és kormányzati támogatás érkezett. A településen jelenleg 12 
uniós-, 2 határon átnyúló- és 6 hazai projekt, továbbá 2 kiemelt 
kormányzati beruházás zajlik, mindezek összértéke több mint 
50 milliárd forint. Emellett számos, jelenleg még elbírálás alatt  
álló pályázattal is rendelkezünk, így 7 uniós, 1 határon átnyúló 
és 2 hazai beadvánnyal, összesen 3 milliárd forint értékben.  
 
Büszke vagyok Komáromra, az itt élők elszántságára, lokál-
patriotizmusára, lelkesedésére és kitartására, hiszen Önök 
nélkül  nem sikerülhetett volna mindezt a városépítő 
munkát elvégeznünk! Komáromba érkezvén mindig  
otthon érzem magam. Jó látni és megélni ezt a fejlődést Önök-
kel együtt! Jó végigsétálni a városon, és jóleső reménnyel tölt el 
az a várakozás, mely az előttünk álló évek nem kevés munkával 
járó, de bizton állíthatom, annál jelentősebb településfejlődési 
időszakát hozza magával, hogy Komárom valóban vissza- 
kapja azt a rangot, amely ezt a nagymúltú Duna-parti kisvárost  
megilleti!

  Üdvözlettel:
  Czunyiné dr. Bertalan Judit
  országgyűlési képviselő

     2.

Történelmi idők 



 

12 EU által támogatott projekt (TOP, EFOP, VEKOP, GINOP) 

összköltség: 3,5 milliárd Ft 

2 határon átnyúló projekt (INTERREG)  

összköltség: 415 millió Ft 

2 kiemelt kormányzati projekt (Csillagerőd, új Duna-híd) 

összköltség: 46,6 milliárd Ft 

6 hazai projekt 

összköltség: 1,1 milliárd Ft 

ÖSSZESEN: 51,6 milliárd forint

A városunkban jelenleg zajló projektek

  3.

Történelmi idők 



Támogatott EU projektek

1. A Brigetio Látogatóközpont kialakítása 
 
A Komáromi Klapka György Múzeum átköltöztetése a volt mezőgazdasági kombinát modernizált épületébe. Ebben a létesít-
ményben kap majd elhelyezést az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is. Az épület korszerűsítésével párhuzamosan 
megújul a volt KRESZ-park zöldfelülete is, továbbá új parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A beruházás összköltsége 532 millió 
forint. A támogatás mértéke 250 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2019. december 31. 
 

Az új látogatóközponthoz kapcsolódó projektek: 

 
1. Oktatótér és tanulmánytár kialakítása  az épület tetőterében  
A beruházás összköltsége 180 millió forint. A támogatás mértéke  120 millió forint. 

2. Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása (leletanyag digitalizálásához szükséges infrastruktúra beszerzése)
A beruházás összköltsége 4 millió forint. A támogatás mértéke 4 millió forint. 

3. Kubinyi Ágoston Program - a múzeum leletanyagának restaurálása
A beruházás összköltsége 17 millió forint. A támogatás mértéke 17 millió forint. 

Történelmi idők 
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A Brigetio Látogatóközpont

Történelmi idők 

5.



Támogatott EU-projektek
 
2. Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése
 
A városunk alatt található termálvíz jelenleg hasznosítatlan megújuló hőenergiáját a Brigetio Gyógyfürő és a Városi Sport-
csarnok létesítményeinek fűtésére használjuk fel. Szintén e projektben új kutat fúrunk a gyógyfürdő biztonságos termálvíz-
ellátásának érdekében. A beruházás összköltsége 683 millió forint. A támogatás mértéke 500 millió forint. A teljes megvalósí-
tás tervezett időpontja 2019. december 31. 
 
 
3. A Komáromi Aprótalpak Bölcsőde teljes felújítása

A központi épület komplex felújítása udvarrendezéssel, valamint a szőnyi tagintézmény két csoport-
szobájának felújítása, szintén udvarrendezéssel. A beruházás összköltsége 196 millió forint. A támo-
gatás mértéke 196 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2018. október 31.
 

4. Nonprofit szolgáltatóház kialakítása a volt Raksped udvar területén
 
Az új szolgáltatóházba költözik át a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény, a területen csa-
ládbarát játszótér épül, valamint új parkolók és zöldterület kerül kialakításra. A beruházás összköltsége 570 mil-
lió forint. A támogatás mértéke 570 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2019. december 31.

Történelmi idők 
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Hartmann Tihamér
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É-11-0072
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HARTMANN
É P Í T É S Z  K F T 2890 Tata, Ady Endre u.15. +36 20 467 4404 - iroda@hartmannepitesz.hu - www.hartmannepitesz.hu

Nonprofit
szolgáltatóház és

környezetének
kialakítása

Komáromban

2900 Komárom,
Bajcsy-Zsilinszky utca

H-KOJP-PET-3915

1565/7, 1565/8

Pályázati terv

Komárom Város
Önkormányzata
  Szabadság tér 1.

E-5

Látványterv

1:2,128, 1:3,032, 1:1,523,
1:4,401, 1:2

2016. május

Juhász Anita Fatima
okleveles építészmérnök

Tervező munkatárs

Péhl Judit
okleveles építészmérnök

Tervező munkatárs HARTMANN
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Nonprofit szolgáltatóház kialakítása a volt Raksped udvar területén

7.



Támogatott EU-projektek
 
5. Esély Otthon Program

A pályázat célja a fiatalok lakáshoz jutási esélyeinek javítása, otthonteremtés és közösségépí-
tés. A programban 20 bérlakás felújítását tervezzük. A projekt összköltsége 197 millió forint. A támo-
gatás mértéke 197 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2020. szeptember 1.

6. Eszközbeszerzés a Gondozási Központ részére

A projekt keretében új mikrobuszt kap az intézmény. A projekt összköltsége 9 millió forint. A támogatás mértéke 9 millió 
forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2018. június 30. 
 
7. A Jókai liget valamint a Jókai Mór Gimnázium környékének megújítása

A három különböző pályázati forrásból megvalósuló projektben sor kerül a gimnázium teljes energetikai korszerűsí-
tésére. Az összköltség 227 millió forint. A támogatás mértéke 226 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2019. 
december 31. Interaktív tematikus játszótér, az észak-komáromi Öregvár „makettje” épül a liget salakos pályáján.  Az 
összköltség 339 ezer euró. A támogatás mértéke 322 euró. A megvalósítás tervezett időpontja 2019. augusztus 31. 
A „Zöld Város” projektben megújul a liget teljes zöldfelülete, továbbá a környező utcák és a Brigetio Gyógyfürdő parkolója.
Az összköltség 170 millió forint. A támogatás mértéke 170 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2019. december 31.

Történelmi idők 
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Történelmi idők 

9.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője  
és dr. Molnár Attila polgármester a Jókai liget és a gimnázium felújítását bejelentő sajtótájékoztatón 



Történelmi idők 
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Támogatott-EU soft projektek
 
1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és közösségszervezés

Cél a közösségi élet minőségi infrastrukturális hátterének megteremtése, rekreációs terek megújítása, létrehozása.
A kulturális és közművelődési szolgáltatók, feladatellátók humán infrastruktúrájának fejlesztése. A közösségi események, 
programok, szolgáltatások szervezett, összehangolt struktúrájának kialakítása, közös, éves programterv. A helyi értékek 
gondozása, ismertségének növelése, identitásalkotó szerepének, gazdasági jelentőségének megfelelő támogatása. A tár-
sadalmi befogadást, az együttműködést segítő kezdeményezések generálása. Közösségépítés, a civil szektor fejlesztése. Az 
összköltség 400 millió forint. A támogatás mértéke 400 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2021. december 31.
 

2. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Cél a helyi közösségekre alapozó, minőségi humán közszolgáltatások fejlesztésével megerősített társadalmi felzár-
kózási folyamatok segítése az érintett 8 településen (Bajót, Dunaalmás, Komárom, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, 
Nyergesújfalu, Süttő). A projekt részét képezik az alábbi tevékenységek: a humán közszolgáltatások terén jelentkező 
szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása , a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoz-
tathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való meg-
jelenésének elősegítése, valamint a sokszínű és kultúráját megőrizni képes helyi kisközösségek társadalomszervező 
szerepének megerősítése a Dunamenti térség népességmegtartó képességének erősítése érdekében. Az összkölt-
ség 460 millió forint. A támogatás mértéke 460 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2020. június 30.



Egyéb támogatott projektek
1. Határon átnyúló közösségi szolgáltatások fejlesztése 
 
A projekt keretében kerékpárkölcsönző rendszer épül a Rüdiger-tó partján,  
valamint a Sport utcában. További két kölcsönző épül Észak-Komárom, Dél-Komárom, Tata, Érsekújvár területén, egy 
kölcsönző állomás pedig Kisbér, Oroszlány, Gúta, Ógyalla és Naszvad településeken. Összesen 208 db dokkoló egység-
gel 125 db kerékpár beszerzésére kerül sor, valamint a rendszert irányító szoftverek, eszközök beszerzése valósul meg. 80 
db hagyományos és 45 db elektromos kerékpár kerül beszerzésre. A megvalósítás tervezett időpontja 2019. január 1.

2. Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez

A cél az, hogy az önkormányzat a legmodernebb informatikai rendszeren kerszetül biztosít-
hassa az ügyfelek hatékony kiszolgálását. A projekt összköltsége 9 millió forint. A támoga-
tás mértéke 9 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2019. január 1.

3. Vízitúra megállóhely létesítése a Duna-parton

A 307 millió forint értékű 100 %-ban támogatott beruházásban a Duna koppánymonostori szaka-
szán épül majd meg a vízitúra megállóhely. A megvalósítás céldátuma  2018. december 31.

4. Elektromos töltőállomások kialakítása 
 
A elektromos autók töltését szolgáló egységeket a Bem József utca és a Czuczor Gergely utca csatlakozásánál  
található parkolóban, valamint a Corner Hotel előtti parkolóban építik ki a szakemberek. Összköltség  
5 millió forint. A támogatás mértéke 5 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2018. augusztus 31.

Történelmi idők 
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4. Belterületi utak építése

A 63 millió forint összköltségű, 30 millió forint támogatással megvalósuló projektben Vásártértől  
a Szabadság utcai keresztig a járda felújítása történik majd meg. Ezenfelül városunk ismét sikerrel  
vett részt a kormány által a jól gazdálkodó települések számára kiírt pályázaton. Az elnyert összegből  
folytatjuk az út- és járdafelújítási programot. A megvalósítás tervezett dátuma 2018. december 31. 

5. Rekortán borítású futókör kialakítása a Rüdiger-tó partján

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street - workout”,  
azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok - „sportparkok”- használata. A program  
keretében a Rüdiger- tó partján futókör épül, valamint szabadtéri fitneszeszközök kerülnek kihelyezésre,  
a területen jelenleg található futballpálya is megújul majd. Az összköltség 8,8 millió forint.  
A támogatás mértéke 4,4 millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2018. november 30.

6. MLSZ telephely-korszerűsítési program a Berecz Dezső Sporttelepen

A pályához jelenleg csak a kapuk mögötti részen van labdafogó háló, hiányos a kerítés, lelátó nem tartozik  
a műfüves pályához, csak az élőfüves nagypálya mellett található, amely messze van ettől a pályától.  
Jelenleg nincs cserepad és eredményjelző tábla sem. A pályázati lehetőséggel élve 2 db 14 fős cserepad,  
eredményjelző, labdafogó háló, kerítés és 150 fős mobil lelátó beszerzését tervezzük. Az összköltség  
15,3 millió forint. A támogatás mértéke 10,7millió forint. A megvalósítás tervezett időpontja 2018. december 31.

Történelmi idők 
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Egyéb támogatott projektek



 

7 EU projekt (TOP, EFOP, GINOP) 

összköltség: 1,2 milliárd Ft 

 

1 határon átnyúló projekt (INTERREG)  

összköltség: 310 millió Ft 

 

2 hazai projekt 

összköltség: 1,8 millió Ft 

ÖSSZESEN: 2,8 milliárd forint

Benyújtott, még el nem bírált projektek
Történelmi idők 
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Benyújtott, még el nem bírált projektek
 
1. Inkubátorház építése az Ipari Parkban

A beruházás keretében az ipari parkban egy tudáscentrumként működő 500 m2-es épületet alakítanak ki,  
melyben irodák, tárgyalók, közösségi- és konferenciatér, valamint műhely működik majd, valamint a pályázatnak  
köszönhetően az ipari parki záportározóból közvetlenül jut a Dunába a csapadékvíz. A beruházás összköltsége  
505 millió forint. A támogatás mértéke 400 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2020. december 31.

2. Regionális kézműves alkotóház kialakítása
 
A pályázatból a szőnyi volt bikaistálló felújítását tervezzük. Cél az élethosszig tartó tanulást és a hagyományok ápolását 
támogató, korszerű alkotóház kialakítása. A beruházás összköltsége 120 millió forint. A támogatás mértéke 120 millió forint. A 
teljes megvalósítás tervezett időpontja 2019. augusztus 31. 
 
3. A gyermekkönyvtár  infrastrukturális fejlesztése

A program célja korszerű, IKT eszközökkel felszerelt helyiség kialakítása előadások, író-olva-
só találkozók, pedagógiai foglalkozások részére. A program összköltsége 11 millió forint. A támo-
gatás mértéke 11 millió forint. A teljes megvalósítás tervezett időpontja 2019. május 31.

   14.

Történelmi idők 



15.

Történelmi idők 

LIMES projekt - világörökségi helyszínek fejlesztése (bemutatótér a MOL városrészben)



16.

Történelmi idők 

Benyújtott, még el nem bírált projektek
4. A határon átnyúló közösségi közlekedés javítása – Interreg projekt 

A 999 ezer eurós, 950 ezer euró mértékben támogatott pályázatnak köszönhetően online menetrendek 
és mobil alkalmazások fejlesztése mellett intelligens utastájékoztató rendszer kerülhet kiépítésre, továb-
bá elektromos busz beszerzésére is lehetőség nyílna. A megvalósítás céldátuma 2019. augusztus 31.   

5. Sportuszoda 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 Gyógy-
fürdő területén  helyezkedne el. A beruházás teljes összege  1,2 milliárd forint. A támogatás mértéke 840 millió forint.
A megvalósítás céldátuma 2019. május 31.

6. A helyi identitás és kohézió erősítése
 
A pályázat segítségével közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, 
továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és köz-
lekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Összköltség: 55 millió forint. Támogatás: 55 millió forint. Megvalósítás: 
2022. június 30.



 
7. Testvérvárosi pályázat 

Összköltség: 1,8 millió forint. Támogatás: 1,8 millió forint. Megvalósítás: 2018. június 30.

 
8. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése (Bábolnával konzorciumban) 
 
A pályázat célja, hogy a preventív tevékenység erőteljesebben jelenjen meg az alapellátásban is. A kétéves projekt-
ben 30 szakember vesz részt, akik érrendszeri, mentális betegségekkel és a gyermekkori elhízással kapcsolatban vé-
geznek szűréseket, tanácsadásokat. A támogatás összege 150 millió Ft. A megvalósítás céldátuma 2018. május 1.

 
9. LIMES projekt - világörökségi helyszínek fejlesztése 
 
A kormány tervei szerint hamarosan az Unesco Világörökség tagja lehet a római limes 417 kilométeres hazai szakasza, 
így Brigetio is, mely turisták tízezreit vonzza majd városunkba. Az európai szinten is egyedülálló leletanyaggal bíró ókori 
katonavárost bemutató látogatóközont az immár több mint negyed százada folyó feltárások MOL városrészben található 
helyszínén épülne fel, a néhány éve feltárt egykori, vélhetően fürdőkomplexum mellett. A projekt tervezett költsége 270 
millió Ft, a támogatás összge 270 millió  Ft. A megvalósítás céldátuma 2020. december 31. 
 
 

Benyújtott, még el nem bírált projektek

17.

Történelmi idők 



Kiemelt kormányzati projektek 

1. A Csillagerőd felújítása: a Közép-Európában egyedülálló turisztikai attrakcióba a Szépművészeti Múze-
um antik szobormásolatparkja költözik, előre láthatólagmintegy 60.000-en látogatják majd évente.

  18.

Történelmi idők 



21.

Történelmi idők 

2. Az új komáromi Duna-híd építése, melynek projektnyitóját 2017. október 17-én közösen  
tartotta Orbán Viktor hazánk, és Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke. Az átkelő 2019  
végére épül meg.

Kiemelt kormányzati projektek 

19.
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