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Tisztelt Komáromiak!
Városunk, Komárom manapság Európa egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa. Az utóbbi
időszakban elnyert pályázatoknak és saját forrásainknak köszönhetően közel 80 milliárd forint érkezik
hozzánk. Sikereinket semmi sem bizonyítja jobban, mint az a sok elismerés és díj, amit közösségünk
az elmúlt években kiérdemelt.
Az elmúlt 5 évben számos út-, utca- és járda-, valamint közintézmény-fejlesztést hajtottunk
végre. Három év alatt 3 milliárd forintot fordítunk bölcsődéink, óvodáink, iskoláink és szociális intézményeink korszerűsítésére. Jelentős forrásokkal támogatjuk a kórház, a rendőrség,
a mentők és a tűzoltóság, valamint a városban működő sport- és civil szervezetek munkáját. Az
elmúlt években épült meg a gát, korszerűsödött a kikötő, modernizáltuk a Selye János Kórházat,
közművesítettük az ipari parkot, ahová folyamatosan érkeznek az új befektetők. Közülük is kiemelkedik a dél-koreai SK Battery gyárépítése, amely jelenleg hazánk legnagyobb zöldmezős beruházása. Az ipari park fejlesztése fontos a városnak, hiszen anyagi mozgásterünket, fejlesztéseinket leginkább az ottani cégek által befizetett helyi adó határozza meg.
Városunk kulturális és turisztikai életének területén óriási lépésnek számít a jövő tavasszal nyitó Csillagerőd felújítási programja. A komplexumba a Szépművészeti Múzeum antik szobormásolat-parkja költözik. Fejlesztettük a Brigetio Gyógyfürdőt, ahol
szaunavilág épült. Jelenleg egy beltéri családi élménymedence megépítésének előkészítése folyik. A szintén jövőre átadandó új
Duna-híd olyan távlatokat nyit gazdaságilag, kulturálisan és társadalmilag, amelyek hosszú távon biztosítják városunk fejlődését.
A jövőben pedig olyan fontos beruházásokat szeretnénk végrehajtani és elősegíteni, mint az elkerülő út folytatása, a vasúti sorompónál
kialakítandó kanyarodósáv megépítése, valamennyi komáromi belterületi út és utca leaszfaltozása, multifunkcionális sportcsarnok
létesítése, a fiatalok első lakáshoz jutási támogatása, vagy épp a kelengyepénz duplájára emelése. A magam részéről készen állok
az együtt elkezdett közös munka folytatására! A már lezárult és a jövőben megvalósuló projektek, (amelyekről a kiadvány végén
olvashatnak részletesen), mind azt szolgálják, hogy, valóban otthonunknak tekinthessük városunkat, Komáromot!

Komárom, 2019. június 20.
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Dr. Molnár Attila
polgármester

Épül az új Duna-híd
2017 őszén Orbán Viktor, hazánk, és Robert Fico, Szlovákia korábbi miniszterelnöke közösen indították útnak az új komáromi Duna-híd projektet a Monostori erőd Dunai bástyájánál rendezett eseményen.
Dr. Molnár Attila polgármester az azóta eltelt időben többször is hangsúlyozta: az új átkelő, mely 2020 tavaszára készülhet el,
olyan távlatokat nyit városunk életében gazdaságilag, kulturálisan és társadalmilag, amelyek hosszú távon biztosítják Komárom fejlődését.
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Elkészült az új gátrendszer
A 2013-as árvíz rekordmagasságban, 845 cm-en tetőzött városunknál. Dr. Molnár Attila polgármester akkor így fogalmazott: a példaértékű összefogásnak, a szakemberek és az önkéntesek munkájának köszönhetően a medrében tartottuk a folyót,
megvédtük Komáromot! A legfontosabb a komáromiak biztonsága, így városunknak mielőbb szüksége van egy új, korszerű
gátrendszerre. A létesímény alapkövét 2014 elején helyezte le Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A több mint 7
milliárd forint összértékű létesítmény megépítését a kormány kiemelt állami beruházásként kezelte. Az átadásra 2015-ben került
sor.
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Korszerűsödött a kikötő
A Széchenyi 2020 programban 2015 végén, mindössze négy hónap alatt készült el a a kikötő-beruházás, melynek keretében növekedett a
létesítmény kapacitása. Dr. Molnár Attila polgármester szerint a kikötő területe logisztikai szempontból kiemelt jelentőségű, hiszen az
autópálya, a vasúti pálya és rendező pályaudvar közelsége lehetőséget nyújtott az intermodális rendszer kialakításához, a kikötő fejlesztéséhez. A fejlesztés elsősorban a gazdaságos vízi szállítást teszi lehetővé, ezzel pedig még válik városunk a betelepülni szándékozó
cégek számára.
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Óriásberuházás az ipari parkban
A dél-koreai SK Innovation hazánk legnagyobb zöldmezős beruházásában városunkban építi az elektromos autókban használható
akkumulátorokat gyártó üzemét. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, hogy a cég a város történelmének legnagyobb értékű és
legnagyobb területű beruházását hajtja végre, amely az iparűzési adó szempontjából is rendkívül kedvező, hiszen így növekedhet
az önkormányzat fejlesztési-beruházási mozgástere is. Ugyancsak az elmúlt időszakban érkezett az ipari parkba a lengyel Alumetal,
a dél-koreai INZI és JWH, a nemzetközi fuvarozásban érdekelt Easy Logistics, a mezőgazdasági gépeket forgalmazó Agrotec, az
elektromos buszokat gyártó kínai BYD, illetve a svájci járműalkatrész-gyártó Autoneum cégcsoport is.
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A 24.000 m2-es üzemben évente 60-80 tonna alumíniumöntvényt készítenek

A BYD a világ legjelentősebb elektromos buszokat gyártó vállalata

Az SK Battery építkezése

A cég 250 országban van jelen, világszerte mintegy 12.000 alkalmazottal
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Átadás előtt a Csillagerőd
Közel 7 milliárd forintos forrásból a Liget Projekt részeként új, impozáns kulturális és idegenforgalmi központot alakítanak ki a Csillagerődben.
A létesítmény oktatási és ismeretterjesztési feladatokat is ellát majd, de itt kap végleges elhelyezést a Szépművészeti Múzeum
szobormásolat-gyűjteménye is. Az új intézmény Közép-Európában egyedülálló attrakció lesz. Az ünnepélyes alapkőletételre
2017. június 22-én került sor. Az átadás 2020 tavaszára várható.
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Fejlesztések a Brigetio Gyógyfürdőben
Az elmúlt időszakban fejeződött be a komáromi Brigetio Gyógyfürdő szaunavilágának felújítása. Elkészült a szauna-kert 30 fős rönkszaunával, az új sószoba és gőzkabin, valamint megújult a finn szauna, a csobbanó medence és a zuhanyozó is. A szakemberek egy Kneipp-taposót is kialakítottak. A Brigetio Gyógyfürdő a közeljövőben új beltéri családi élménymedencével gazdagodhat. A projekt jelenleg előkészítés alatt áll. Mindemellett folyik a koppánymonostori Duna-szakaszon található szabadstrand kialakítása is. A projekben
lépcsők és járdák építésére, új utcabútorok kihelyezésére, mini játszótér, családbarát vizesblokkok, öltözők, baba-mama „szoba” és
kerékpártárolók kialakítására kerül sor.
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Több száz milliós fejlesztés a kórházban
A kormány 2013-ban közel 1 milliárd forintot fordított a Selye János Kórházra, fűtéskorszerűsítésre, orvosi eszközök és informatika fejlesztésére, új bútorzatra. 2017-ben modern nőgyógyászati genetikai ultrahang vizsgálót és új szünetmentes áramforrásrendszert vásároltak, a röntgent flatpanel detektorral tökéletesítették, fejlesztették a labor-informatikát, megtörtént a kazánház, a röntgen és az élelmezési részleg energetikai felújítása is. A beruházásoknak a kórház hosszú távú működése, továbbá
a betegellátás színvonalának minőségi javulása szempontjából van óriási jelentősége. Mentőállomásunkon hazánk legmagasabb
színvonalon felszerelt esetkocsijai teljesítenek szolgálatot.
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Három év alatt 3 milliárd forintot fordítunk intézményeink korszerűsítésére
Teljes energetikai korszerűsítés zajlott az Aprótalpak Bölcsődében és a Kultsár Iskolában
A több mint 300 millió forintos bölcsődei projektben megújult az Aprótalpak 6, míg a Zsebibaba 2 csoportszobája, akadálymentes mosdót, kerékpár- és babakocsitárolót alakítottak ki a szakemberek. Megvalósult az épület homlokzatának hőszigetelése és
a nyílászárók cseréje, valamint jutott forrás udvarrendezésre és játszóeszköz-beszerzésre is. A Kultsár Iskolában a szakemberek
elvégezték a homlokzat, a lábazat, valamint az edzőterem hőszigetelését, sor került a csapadékvíz elleni szigetelés felújítására is.
A beruházás összértéke 160 millió forint volt.
Új játszóteret és rendezett udvart kaptak az óvodák
A saját büdzséből finanszírozott program keretében megújult a Komáromi Szőnyi Színes Óvoda és a Gesztenyés Óvoda teljes
udvara. A felújítás a Csillag és a Kistáltos Óvodákban is lezajlott. A többi óvoda udvara és játszótere a következő hónapok során
szépül meg.
Modern sportpályák épültek
Az önkormányzat az MLSZ országos pályaépítési programjában 2017-ben a szőnyi Bozsik Iskola udvarán rekortán pályát építtetett a korábbi kézilabdapálya helyén. 2018-ban a Petőfi Iskoláé készült el, azóta pedig megtörtént a Feszty (ahol 2016-ban teljesen
felújítottuk az udvart is) és a Kultsár új pályájának avatása is. A Rüdiger-tó partján futókört alakítottak ki, ugyanitt elkészült a
szabadtéri sportpark is, a volt laktanya területén pedig a grund futballpálya épül. Mindezek mellett a Petőfi Iskola és a gimnázium tornaterme is megújult.
Megújult a Tóparti Óvoda homlokzata
Az intézmény 2013-ban ünnepelte fennállásának 40 éves évfordulóját. Az óvoda homlokzat-felújításának kérdése akkor merült
fel igényként. Azóta ez a felújítás is megvalósult.
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A Tóparti Óvoda felújított homlokzata
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Több új pályát is avattunk, így a Bozsikban, a Petőfiben és Kultsárban is

Felújított udvart kapott a Feszty Árpád Általános Iskola

Felújítottuk a Jókai teret

Teljes energetikai korszerűsítésen esett át a Komáromi Aprótalpak Bölcsőde...

Új sportpálya épült a Kultsárban is...

...és a Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola is...

Folyamatosan újítjuk fel óvodaudvarainkat és azok játszóeszközeit
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Városunkban az elmúlt 5 évben a következő jelentősebb infrastrukturális beruházások történtek:
- a Jókai tér felújítása
- a Maros utca és a Madách utca burkolatának felújítása
- a Gábor Áron utca felújítása
- a Sport utca megnyitása
- a Jedlik Ányos utcai- és a Tóth Lőrinc utcai lakótömbök belső udvarainak felújítása
- a Tamási Áron utca burkolatának felújítása
- a Varga József utca tömbbelsőinek felújítása
- a MOL városrészben található sportpálya belső felújítása
- az Asztalos Béla utcai, az Árpád utcai és Szent László utcai járdák felújítása
- a Munkácsy Mihály utca felújítása
- a szőnyi Halastó utca, a Templom köz, az Erkel Ferenc utca felújítása
- a Magyar Közút beruházásában készült el a Klapka György úti buszmegálló és a szőnyi Kossuth Lajos utca felújítása
- az Asztalos Béla utca 4-14. mögötti járdaburkolatok felújítása
- járdaépítés a zeneiskola bejárata és a Klapka György úti járda között
- a Mártírok úti árkádsor teljes felújítása
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- bekötőutak, járdák építése a lakótömbök megközelítése érdekében a Korona utca 10., 12., 14. szám alatt,
illetve a Klapka György út 46 / A, B, C épületnél
- figyelemfelkeltő lámpák kihelyezése a város több pontján a fő közlekedési útjainkon lévő gyalogátkelőhelyeknél
- parkolóépítés a József Attila utcai tömbök előtt
- 8 gépkocsiparkoló kialakítása az Aprótalpak Bölcsőde tőszomszédságában a Kistemplom mögött
- az Arany János utca végénél a szennyvízcsatorna gerincvezetékének meghosszabbítása
- csatornabekötés a Báthory utcában
- a víznyelők átépítése a Csillag lakótelepen, az Igmándi úton,
a Bajcsy-Zsilinszky, a Táncsics Mihály és a Térffy Gyula utcákban
- parkolók kiépítése a Laktanya közben
- az I. világháború befejezésének 100. évfordulójának emlékére készült
Trianon emlékharang és országzászló felavatása az Erzsébet híd lábánál
- a köztemetőben a ravatalozó épületének felújítása, előtető építése
- az I. világháborús hősi temetőnek és környezetének rendbetétele, emlékpark kialakítása
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- járdaépítés az Iskola utcában
- vízbekötés és járdaépítés a szőnyi temetőben
- gyalogátkelőhely létesítése a Hősök terénél
- buszöböl kialakítása a Mocsai úton, buszmegállók a Kossuth, a Huszár, az Erkel és a Zrínyi utcában
- szőnyi járdák felújítása a Széchenyi, a Szőnyi, és a Petőfi utcában
- sportpályakerítés építése a Bozsik József Általános Iskola mellett
- aszfalburkolat építése a Kölcsey Ferenc utca meghosszabbításában
- lokális csapadékvíz-elvezető rendszerek építése Koppánymonostoron
- az Újszállási út burkolatfelújításának kivitelezése
- a Bartók Béla utca felújítása
- MOL lakótelepi park járdaépítése
- az Asztalos Béla utcai (Táncsics Mihály utca és Sport utca közötti szakasz) járda felújítása mindkét oldalon
- a Mártírok útja 54-76. közötti járdaszakasz felújítása
- a Klapka György út 2-8. tömbbelső és az Igmándi út 33-39. tömbbelső járdaszakaszának felújítása
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Komárom Város Önkormányzata által biztosított kedvezményrendszerek:
- a fiatalok első lakáshoz jutási támogatása. Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás összege várhatóan 500.000 Ft lesz.
- 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítendő kelengyepénzt biztosítunk az újszülöttek családja számára. Az összeget jövő év
január 1-jétől a duplájára tervezzük emelni!
- szintén 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
- térítésmentesen biztosítjuk valamennyi bölcsődés és óvodás gyermek étkezését
- bevezettük a térítésmentes „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” programot
-anyagi forrást biztosítunk a hétvégi sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet működéséhez
- térítésmentesen igényelhető rotavírus elleni védőoltást biztosítunk
- átvállajuk a 70 éven felüliek szemétszállítási díját
- kedvezményes telekvásárlási lehetőséggel igyekszünk segíteni a CSOK-támogatásban részesült családokat
- az Esély Otthon projekt keretében térítésmentes bérlakásokat-, valamint a helyi letelepedést és a munkavállalást ösztönző támogatást biztosítunk a hiányszakmákban dolgozó, Komáromban élő fiatalok számára
- részt veszünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben
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A közeljövő jelentősebb fejlesztései
A Brigetio régészeti park és látogatóközpont megépítése
Az önkormányzat a Limes Világörökség Gondnokság által vezetett konzorcium tagjaként nyújtotta be támogatási kérelmét
„A dunai limes magyarországi szakasza turisztikai fejlesztése” projektben a Brigetio régészeti park megépítésére. A látványrégészeti parkot a MOL városrészben alakítják ki. A fejlesztés célja a Dunai Limes világörökségi várományos helyszíneinek turisztikai
fejlesztése. A munkák várhatóan 2020 végére fejeződnek be.
Új épületet kap a múzeum
A Komáromi Klapka György Múzeum a volt kombinát központi modernizált épületébe költözik. A létesítményben kap majd elhelyezést az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is.
Nonprofit szolgáltatóház és környezetének kialakítása
A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény átköltöztetése a volt Raksped területén felépülő új, korszerű épületbe. A területen családbarát játszótér épül, továbbá új parkolók és zöldfelületek létesülnek.
A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése
A felújítás célja, hogy a nyílászárók cseréjével, a hőszigeteléssel és a fűtési rendszer korszerűsítésével az épület energiafogyasztását
minimalizáljuk, az oktatás feltételeit modernizáljuk.
Zöld város
Célja a Jókai ligetnek és környezetének, valamint a rendezvénytérnek és zöldkörnyezetének megszépítése.

18.

A Komáromi Klapka György Múzeum új épületének látványterve az egykori mezőgazdasági kombinát helyén
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A közeljövő jelentősebb fejlesztései
Inkubátorház építése
A betelepülő ipari parki cégek számára alakítanánk ki egy modern épületet, irodákkal, tárgyalókkal, konferenciateremmel.
Interaktív tematikus játszótér létrehozása
A Jókai liget salakos pályájának átépítése után a helyszínen az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg interakítv játszótér formájában.
Esély Otthon Program
A cél a városban élő fiatalok elhelyezkedésének, családalapításának segítése. A projektben sor kerül bérlakások felújítására, valamint a helyi letelepedést és a munkavállalást ösztönző támogatások nyújtására.
Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése
A Brigetio Gyógyfürdő és a Városi Sportcsarnok fűtése geotermikus hőellátó-rendszer kiépítésével. Új termálkút fúrása a gyógyfürdő biztonságos és korszerű vízellátása érdekében.
A határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása
Cél, hogy az Észak- és Dél-Komárom között létesült buszjárat XXI. századi feltételek között működjön. Lehetőség van intelligens
utastájékoztató rendszerek, online menetrendek, mobilalkalmazások, valamint elektromos busz beszerzésére.
Elektromos töltőállomások kialakítása
Két helyszínen: a Bem és a Czuczor utca sarkán, valamint a Corner Hotel parkolójában létesül elektromos töltőállomás.
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A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény hamarosan új épületbe költözik
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A MOL városrészben épülő Brigetio Látogatóközpont látványterve
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A közeljövő jelentősebb fejlesztései
A határon átnyúló közösségi szolgáltatások javítása
A projekt keretében határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer épül ki, KOMBI néven.
A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése
Jövő tavasztól üzemel a koppánymonostori Duna-parti szakaszon épült vízitúra-megállóhely.
A városi út-, utca-, járdaépítési és közvilágítás-bővítési program folytatása
2019-2024 között városunk valamennyi belterületi útját aszfaltburkolattal látjuk el.
Vízilabdacsarnok és tanuszoda építése (előkészítés alatt)
A Magyar Vízilabda Szövetség támogatásával létesítendő komplexum a Brigetio Gyógyfürdő területén helyezkedne el.
Beltéri családi élménymedence építése a Brigetio Gyógyfürdőben (előkészítés alatt)
Regionális népi kézműves alkotóház kialakítása (előkészítés alatt)
A volt szőnyi bikaistálló felújítása kiállító- és bemutatóterekkel, oktatásra, képzésre, tanácsadásra alkalmas helyiségekkel.
Szorgalmazzuk és elősegítjük a komáromi elkerülőút építésének mielőbbi folytatását,
illetve a kanyarodósáv kialakítását a koppánymonostori vasúti átjárónál (előkészítés alatt)
Multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok épül a Penny Market melletti területen (előkészítés alatt)
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A Jókai ligetben megújul a zöldfelület, korszerű kiszolgáló egységek létesülnek és zenepavilon is épül
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Hamarosan nyit a koppánymonostori szabadstrand
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Javaslataikat, észrevételeiket, ötleteiket
az alábbi e-mail címen várom:
komarom@komarom.hu
Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Molnár Attila
polgármester
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