Radnóti iskola

Dr. Zimmermann iskola

Petőfi iskola
Napsugár óvoda

Fenyves Péter polgármester úr 2006. évi
megválasztása óta eredményesen menedzseli a városfejlesztés komplex folyamatát,
a pályázati elképzeléseket. Elsőként őt kértük
fel arra, hogy mutassa be a közelmúltban
elért eredményeket.
- Mór város életében a 2014-es év
kiemelt mérföldkő
volt több tekintetben is. Egyrészt egy
új ötéves önkormányzati ciklus, a
fejlesztések terén
középtávú elérhető
lehetőségeket nyitott meg. Másrészt
a város egyébként is
erős gazdasága, újabb nagy fejlesztési lehetőség előtt állt. A hazai és az Európai Uniós
források elérhetősége 2020-ig olyan kiemelt
fejlesztéseket enged megvalósítani, amelyek
ezidáig nem álltak rendelkezésre. A városunk
épített környezetének és köztereinek tudatos fejlesztése, és annak sikeres végrehajtása visszafordíthatatlanul a kiemelten fejlett
városok közé helyez el bennünket. A város
iparának stabil szerkezete és az önkormányzat gazdasági lehetőségei megteremtették
annak lehetőségét, hogy a fejlődés töretlen
legyen. Az elkövetkezendő évek feladata,
hogy 2020-ig a város életében fontos kiemelt
fejlesztések megvalósuljanak, s a városunk
polgárainak életkörülményei a fejlett európai városok lakóiéhoz hasonlóak legyenek.
Ennek érdekében folytatjuk a tudatos városépítési programunkat, amely biztosítja a
városközpont és az azt körül ölelő területek
kiemelt fejlesztését.

Dózsa utca - panelprogram és parkoló építés

Panelprogram

VÁROSI FEJLESZTÉSEK
A KÖZELMÚLTBAN
Móri SE - új lelátó

Babos-kút térrendezés

- Több olyan beruházási programunk is
van, amelyek éveken átívelő folyamatos
fejlesztéseket eredményeztek és ezek terveink szerint a jövőben is folytatódnak.
A 2014-től 2016-ig terjedő 3 éves időszakban városunk összesen 30 utcájára kiterjedően végeztünk út- és járdafelújítást,
amely jelentős részben önerőből történt. A
közösségi célokat szolgáló közterület fejlesztés területén továbbá megvalósítottuk a
Babos-kút melletti terület rendbetételét és
parkfelújítását.
Az energiatakarékosságot és a belvárosi lakóterületek megszépülését egyaránt elősegítő
panelprogram keretében 333 lakás felújí-

Jégpálya

MÓR VÁROS A FEJLESZTÉSEK TÜKRÉBEN
Mór várossá avatásának 30. évfordulójára készült 2014. évi különszámunkban mutattuk be átfogóan a város fejlôdését, a három évtized alatt elért eredményeket. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a fejlôdés azóta sem állt meg és számos, a város lakóinak igényeit kielégítô, életkörülményeit javító fejlesztés történt az ünnepi évfordulót
követôen. Jelen kiadványunkban a 2014-2016-ig terjedô három évre nézünk vissza és betekintünk a jövôre vonatkozó impozáns tervekbe is.

tása történik meg a lakótelepi övezetekben
az önkormányzat segítségével a 3 év alatt. Ezt
a programot tovább fejlesztve 2010-től már a
hagyományos technológiával épült családi
házak energetikai felújítását is támogattuk, 2015-16-ban összesen 22 db ház korszerűsödött városunkban ennek köszönhetően.
Jó gazda módjára folyamatosan kiemelt
figyelmet fordítunk a városi intézmények épületenergetikai korszerűsítésére.
Összesen 484 millió Ft pályázati támogatás
elnyerésével 2015. májusra megvalósult a
város 3 általános iskolája (Radnóti, Petőfi,
Zimmermann Ált. Iskola) és a Napsugár

Pitypang óvoda

óvoda megújuló energiaforrást is hasznosító energetikai fejlesztése, ezen belül az
épületek külső homlokzatainak szigetelése,
gépészeti korszerűsítése, nyílászárók cseréje, napkollektorok és napelemek elhelyezése. Az önkormányzat sikeresen pályázott a
Pitypang Óvoda napelem rendszerének
telepítésére is, ez a beruházás 20 millió
Ft költséggel valósult meg. A móri Táncsics
Mihály Gimnázium épületének energetikai
korszerűsítésére benyújtott pályázaton 144
millió Ft támogatást ítéltek meg, amelyből
elkészült a gimnázium nyílászáróinak cseréje és a teljes épület hőszigetelése.
- Az átfogó fejlesztési programok mellett
büszkék vagyunk arra, hogy évről-évre számos egyedi beruházást is meg tudtunk
valósítani városunkban, szintén jelentős
pályázati támogatásokat megszerezve. E
fejlesztések közül szeretném kiemelni a legfontosabbakat:
Kiemelt fejlesztési projektünk volt a közösségi közlekedésfejlesztés a Móri kistérségben, amely egy erre létrehozott pályázati konzorciumban valósult meg. Mór Városi
Önkormányzaton kívül még 9 település vett
részt a többéves programban. Móron a 421

Autóbusz állomás

millió Ft-os beruházási költségű pályázat a
Kórház utcai járda felújításával 2013. decemberben kezdődött meg, majd az új autóbuszpályaudvar és megújult közvetlen
környezete 2015. májusban átadásra került
a Szabadidőközpont mellett.
Régi lakossági igény volt a zártkerti ingat
lanok elektromos ellátása, ezért
2014-ben az igények összegyűjtése után, az EON Zrt-vel együttműködve
750 m hosszban elvégeztük a kecskehegyi elektromos hálózat fejlesztését.
2015-ben új, modern ravatalozót építettünk a Kálvária temetőben, hogy a
lakosság az elvárásoknak megfelelő, méltó
környezetben fejezhesse ki kegyeletét az
elhunytak iránt.
Pályázati források bevonásával ugyanezen
évben elkészült a Mór-Csókakő kerékpárút
a Fejér Megyei Önkormányzat és az érintett
települési önkormányzatok összefogásával.
Ezzel ismét nagy lépést tettünk a kerékpáros
turizmus fejlesztése és a Móri Borvidéken
a borturizmus elősegítése terén, amelyek
szintén kiemelt céljaink közé tartoznak.

2015-ben megépült a kastélyparkban a móri
helytörténeti értékek bemutatását szolgáló
sváb tájház is.
A közbiztonság növelése érdekében sikeres
pályázatot nyújtottunk be a város belterületi kamerarendszerének fejlesztésére, amely
2015. őszén 8 milliós pályázati támogatással
megtörtént.
2015-16-ban a tömegközlekedés színvonala
növelése érdekében a buszvárók kihelyezésének első és második üteme valósult
meg. A város fontosabb közlekedési útvonalain elkészült és kihelyezésre került több
nagy- és kisméretű buszváró a fogadófelületek térkövezésével együtt.
A Petőfi Sándor Általános Iskola korszerűtlen Wekerle utcai épületének kiváltása
már régi terve volt önkormányzatunknak.
Országgyűlési képviselőnk hathatós közbenjárásának köszönhetően egyedi kormányhatározat alapján 200 millió Ft támogatást
kapott városunk az iskolaépítésre, amelyhez a saját forrást hasonló nagyságrendben az önkormányzat biztosítja. A kor igényeinek megfelelő színvonalú építési tervek elkészültek, így a Lovarda utcában 2016.
második felében megkezdődhetett a Petőfi
Általános Iskola alsó tagozatának megfelelő elhelyezését szolgáló 8 tantermes új
épület kivitelezése.
Petőfi iskola - látványterv

Mór-Csókakő kerékpárút

Elsősorban a fiatalabb korosztályok mozgásigényét és a téli sportolási lehetőségeket segítette elő a jégpálya létesítése a
Radnóti iskola udvarában, amelyet azóta
is évente felállítunk a tél beköszöntével.
A Posta épületének felújítása régóta várt és
igényelt beruházás volt a városban. A kivitelezés során sikerült megoldani a korábbi
akadályokat (a közművek szétválasztását és
a statikai problémákat, az összehangolást az
épületben működő hivatalok munkájával) és
2015-ben a móri Posta korszerű és tágas
ügyféltérrel rendelkező új helyre került a
Szent István 2. szám alatti épületben.
A városi sportélet terén is sikerült fejlesztéseket megvalósítani, támogatva és segítve a
Móri SE sportöltöző bővítését és új, fedett
lelátó építését célzó terveit. A szükséges tervek az önkormányzat megbízásából és koordinálásával elkészültek, a Sportegyesület
megrendelésére az 1. ütem munkálatainak
műszaki átadása 2015. őszén megtörtént.
Több, egymást erősítő részből álló turisztikai attrakciófejlesztés valósult meg a
Lamberg-kastélyban összesen 354 millió
Ft költséggel. A pályázat keretében megtörtént a Lamberg-kastély belső felújítása és
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keretében a vásárcsarnokhoz kapcsolódóan
mélygarázs épül kb. 90 autó részére, amely
jelentősen enyhíti a belváros parkolási zsúfoltságát és – a modern környezetbarát járművek
használata elterjedésének elősegítésére – egy
elektromos töltőállomást is magában foglal majd. A Deák Ferenc utcai utcafronton – a
mai OTP épületével és az új vásárcsarnokkal
is összhangban álló építészeti arculattal – új
üzletház épül majd a régi épületek helyén. A
komplex épületegyüttes megépítése egyúttal a helyi közösségi élet fejlesztésére szolgáló
új szabadtéri közösségi teret is létrehoz a
városközpontban.
A városi közútfejlesztési program keretében több lépcsőben a lakosság igényeit és a
közúti közlekedés mai színvonalához igazodó elvárásokat egyaránt kielégítő fejlesztésekre kerül sor. A városközpont előzőekben
bemutatott piac rekonstrukciójához kapcsolódva a Deák és Kodály utcák kereszteződésben körforgalom jön létre és a Magyar
Közút NZrt-vel konzorciumban megvalósul
a körforgalomtól a Bajcsy-Zsilinszky utca
és Táncsics utca kereszteződésig terjedő
útszakasz felújítása, kerékpársávval történő bővítése. Konzorciumi pályázattal a
81-es útról a városba bevezető útszakaszt
is felújítjuk és ehhez kapcsolódva a Dózsa

György utcai nagy forgalmú belterületi utat
úgynevezett középszigetek elhelyezésével
barátságosabbá és biztonságosabbá tesszük. Folytatva a már megkezdett külterületi fejlesztést, a szőlőtermelők és borászok
tevékenységét ezzel is segítve a külterületi
földutakat mart aszfalt beépítésével további
területeken szeretnék pormentessé és szilárd
burkolatúvá tenni.
A közvilágítás fejlesztése területén is komplex programot indítunk, elsőként a belvárosból kiindulva a kandeláberes közvilágításra
történő folyamatos áttérést tűztük ki célul.
Ennek keretében a földalatti vezetékek elhelyezésével fokozatosan kiválthatók lesznek a
városképet rontó légkábelek. A „zöldváros”
programhoz kapcsolódik egy városi napelempark megvalósítása, amely a jövőben
a városi közintézmények elektromos energia
ellátási igényét tudja majd kielégíteni, csökkentve a jelenleg erre fordított áramköltséget. A város külterületi részein folytatni
kívánjuk az áramszolgáltatás bevezetését,
a kecskehegyi fejlesztés után a Vénhegy, majd
a Cserhát dűlő területén szeretnék az alaphálózat kiépítését megoldani. Tervezzük az
intelligens városi közvilágítás bevezetését
a legkorszerűbb LED-es technológia alkalmazásával, amelynek első szakaszát már sikeresen megvalósítottuk az új kerékpárúton és
a Velegi úti Iparterületen is. A közvilágítás
fejlesztése egy automatikus hibajelző rendszer kiépítését is magában foglalja, amely
lehetővé teszi a meghibásodások észlelését
és gyors elhárítását.

Lamberg-kastély

Sváb ház

Ravatalozó

Táncsics gimnázium

- Az ismertetett elképzelések megvalósulása a következő 3 évben a pályázati források
elnyerése, lehívása függvényében lehetséges, amelyet minden erőmmel segíteni kívánok, mint ahogy tettem ezt az elmúlt évtizedek során is. A megvalósításhoz minden
feltétel és együttműködési készség adott a
város vezetése, képviselőtestülete részéről
és rendelkezésre áll a hivatalban a megfelelő
szakmai háttér is, így bizakodva tekinthetünk
a jövőbe.

Móri SE sportpálya

KITEKINTÉS A JÖVÔBE
Az elmúlt évtized nagyléptékű fejlődési időszaka nem ért véget, a jövőre vonatkozó
fejlesztési terveket Törő Gábor úr, városunk országgyűlési képviselője ismertette. A
2020-ig tartó pályázati időszakban több
projektet, több pályázati forrásból kíván
segítségével a város vezetése megvalósítani, amelyek terveit az önkormányzat már
részletesen kidolgozta, a pályázatokat előkészítette és több projektre vonatkozóan be
is nyújtotta. A számos fejlesztési elképzelés
közül a Képviselő úr három nagyobb területet szeretne e kiadványban a város lakossága figyelmébe ajánlani.

Velegi út - panelprogram és parkoló építés

Kórház utca - járdafelújítás

- Folytatódik a városközpont helyreállítása
a jelenlegi piac területének megújításával,
több célú hasznosításával. Megépül az új
vásárcsarnok épülete, amely a helyi termelői
piacnak is helyet ad. A „zöldváros” program
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