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MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KAISER TELEPHELY TELJES KÖRŰ REHABILITÁCIÓJA

“TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00003 Kaiser telephely teljes körű rehabilitációja” Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata 299.999.9714 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek
rehabilitációja tárgyú felhívás keretén belül.

Részletek:
Kedvezményezett neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Projekt címe: Kaiser telephely teljes körű rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 299.999.971,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tartalmának bemutatása:
A pályázati felhívás alapján a fejlesztés a sport-, és szabadidős létesítmény kialakítása, és
kereskedelmi terek kialakítása. Az alul hasznosított, használaton kívüli épülethez kapcsolódó fejlesztésünk, a
közszféra funkció kialakításáért kívánjuk megvalósítani. A város jelentékeny része az ipar fejlődésének
lenyomatát viseli, azonban a régebbi iparterületek egy része jelenleg kihasználatlan. Ilyen többek között a
mosoni városrészben a Szent I. kir. utca és az Aranyossziget utca közötti területen lévő volt Kaiser-üzem, ami
húsüzemként működött, de már több éve üresen áll, kihasználatlan, leromlott állapotú, az épületállomány nagy
része hasznosításra nem alkalmas, romos. A mosoni városrészben ez a volt üzem lakóterületek között
található, ez a helyzet mindenképpen megszüntetendő. A fejlesztés célja, elérni kívánt eredmények A leromlott
állapotú területek és épületek felújításával, hasznosításával a településkép jelentős javulása érhető el, amely
a helyi lakosság életminőségében mutatkozik meg. Ezen kívül nagyon fontos gazdasági hatás, hogy az
idegenforgalom közvetetten (a településkép miatt) és közvetlenül (a felújított épületek látogatása miatt)
fellendül. A projekt több részből alkot egy teljes egységet: - A munkálatokhoz szükséget tervek elkészítését,

közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását a megvalósítási időszakra tervezzük - Leromlott, használhatatlan,
felújításra nem érdemes épületállomány bontása Megmaradó Szent I. kir. útra néző épület felújítása irodák
kialakításával közszféra funkció önkormányzati rendészet és mosoni rendőrőrs, továbbá
kereskedelmi/szolgáltató terek kerülnek kialakításra, mellyel gazdaságélénkítő hatás érhető el. - Vasbeton váz
szerkezet felhasználásával sport és szabadidős létesítmény kialakítását tervezzük, mely olyan funkciókkal
kerül megtöltésre melyek a városrészben, a városban nincsenek, így a kihasználtság várhatóan 100 %-os
lesz. - új zöldfelület kialakítása (rendezett terep, füvesítés, fa ültetés), mely még vonzóbbá és
környezetbarátabbá tesz a területet, a terület nagysága tervezetten a rendelkezésre álló területek
figyelembevételével 500 m2. - új út létrehozása mely biztosítja hosszútávon a terület és a területen lévő
létesítmények közvetlen megközelítését is továbbá lehetőséget teremt az Enge utca folytatására és kikötésére
a Rév utcához. Sikeres pályázat és ezt követő megvalósítás eredményeképpen a mosoni városrész előre tud
lépni a fejlődés, megújulás útján ezzel biztosítva a városrész vonzóbbá, élhetőbbé válását. A projektnek nincs
klímakockázata, illetve a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra
hatása nincs.
Projekt befejezési dátuma: 2020. január 01.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00003

