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Városi beruházások és fejlesztések

2006-2010

„ Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül...”

Kölcsey Ferenc, 1831
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KÖZLEKEDÉS

„Csökkentjük a balesetveszélyt és a város környezeti terhelését.”

A Magyar Közút Kht.-val együttműködve, nyertes pályázatnak köszönhetően a 81. 
számú fkl. út Nemes utcai jelzőlámpás csomópontjának korszerűsítésére a balesetve-
szély csökkentése érdekében. A beruházás összköltsége 43.435.200,- Ft volt, melyből 
az önkormányzat 10.739.000,- Ft önrészt biztosított.

    
81. sz. főút – Nemes utca jelzőlámpás csomopont korszerűsítése

Elkészült a 81-es úti magasságkorlátos felüljáró elbontásának és körforgalmú csomó-
ponttá átépítésének az engedélyes terve. Jelenleg a főút melletti településekkel 
összefogva tárgyalások folynak a megvalósításhoz szükséges állami támogatás 
elérése érdekében.

Elkészültek az autóbusz-pályaudvar engedélyezési tervei. A 2010. évben a közösségi 
közlekedés fejlesztésére kiírt EU-s pályázatra befogadták.

Útépítések, útfelújítások

A város útjainak leromlott állapota miatt minden évben jelentős összegeket költött 
az önkormányzat a karbantartásokra, kátyúzásokra.

2006. évben elindult egy jelentős útburkolat-felújítási program, melynek során új 
kopóréteg építésével kívánunk hosszú távú megoldást találni az utak állapotának 
javítására.

2006.év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Béke utca aszfaltozása   -   hossz: 274 fm 6.865.422,-

Fellner Jakab u.
aszfaltozása

  -   hossz: 132 fm 2.397.582,-

Kert u. aszfaltozása   -   hossz: 2 x 325 fm 10.274.948,-

Vénhegyi u. aszfaltozása   -   hossz: 150 fm 3.284.918,-

Kisbéri u. és Füzes u. 
aszfaltozása

  -   hossz: 540 fm 8.791.452,-

Nemes u. aszfaltozása   -   hossz: 460 fm 18.183.838,-

Pető*  S. u. aszfaltozása   -   hossz: 1051 fm 17.253.496,-

Perczel Mór u.
aszfaltozása

  -   hossz: 258 fm 4.591.854,-

Mindösszesen:   -   hossz: 3515 fm 71.643.510,-

Velegi úti iparterület D-i 
oldalán útépítés

  -   hossz: 611 fm 25.164.149,-

Velegi iparterület É-i 
oldalán aszfaltozás

  -   hossz: 171 fm 12.581.851,-

Mindösszesen:   -   hossz: 782 fm 37.746.000,-
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2007. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Nemes utca- Győri úti 
csomópont átépítése

 -   160 fm útépítés
a Nemes utcában

 -   75 fm útépítés
a Győri úton

 -   135 fm járdaépítés
a Nemes utcában

23.660.000,-

Érmellék utca
helyreállítása a szennyvíz 
gerincvezeték építése 
nyomán;
Érmellék utcai
út- és járdaépítés

 -   375 fm útburkolat
építés

 -   375 fm járdafelújítás
4.000.000,-

Mindösszesen: 27.660.000,-

2008. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Wekerle Sándor utca, 
Szabadság tér
rehabilitációja*

 -   786 fm útfelújítás
 -   810 fm járdafelújítás
 -   542 fm

csapadékcsatorna
 -   6200 m2 zöldfelüle
 -   132 db parkoló építése

163.500.000,- 
(ebből pályázati forrás: 

93.940.000,-)

Velegi út déli oldalon 
elkerülő út építése

 -   360 fm burkolatalap 6.325.000,-

Velegi út Északi
iparterület
bekötőútjainak felújítása

 -   92 fm útfelújítás 1.750.000,-

Felsődobos Móri út
aszfaltozása

 -   450 fm útfelújítás 4.750.000,-

Belterületi közutak
felújítása
~50%-os támogatással:

 -   Kórház – Árpád utcák:
 -   Bethlen – Báthory

– Bocskai utcák:
 -   Martinovics – Hegyalja

– Mátyás király utcák:

 -   1086 fm

-   636 fm

 -   870 fm

31.180.000,-

10.640.000,-

19.960.000,-

Kecske-hegy 5675/2 
hrsz-ú külterületi úton 
burkolatalap építése

 -   300 m 1.257.600,-

6909 hrsz-ú külterületi út 
vápás burkolattal történő 
ellátása

 -   100 m 4.080.000,-

Mindösszesen: 243.442.600,-

* Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a gyors és magas színvonalú munkavég-
zésért a hivatal egy dolgozója oklevélben kapott elismerést.

     
Mátyás király utca felújítása
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2009. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Martinovics 31-37.
utca előtti szervízút

 -   130 fm csapadékvíz
elvezetés

 -   150 fm útburkolat
felújítás

9.600.000,-

4902/27 hrsz-ú út építése 
(Velegi úti iparterület É-i 
oldalán)

 -   109 fm 14.684.000,-

01041 hrsz-ú út építése 
(Velegi úti iparterület D-i 
oldalának bekötőútja)

 -   356 fm 22.500.000,-

Mindösszesen: 46.784.600,-

     
Martinovics utca 31-37. előtti szervízút felújítása, csapadékvíz elvezetés

2010. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Felsődobos,
Móri utca aszfaltozása

 -   500 fm 5.908.833,-

Győri út – Mónus Illés 
utcai csomópont
korrekciója

 -   49 fm útszegély
 -   20 m2 térkő burkolat 664.437,-

Köztársaság tér
burkolat-felújítás,
járdafelújítás és
csapadékvíz-elvezetés

 -   81 fm csatornaépítés
 -   86 m2 nagy kockakő
 -   144 m2 kis kockakő

9.848.586,-

József Attila utca 26-34. 
szám előtt térburkolás, 
csapadékvíz-elvezetés

 -   264 fm folyókaépítés
 -   215 m2 térkő burkolat

10.810.322,-

Mindösszesen: 27.232.178,-

A forgalom biztonsága az utak állapotán kívül nagyban függ a jelzőtáblák, burkolati 
jelek állapotától is.

2007. évben átfogó forgalmi felülvizsgálat keretében összegyűjtöttük a rendezetlen 
forgalmi szituációkat és a kopott, megrongált jelzőtáblákat.

2008. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

KRESZ-táblák cseréje, 
kihelyezése

 -   90 db tábla 817.000,-

Mindösszesen: 817.000,-
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2009. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

KRESZ-táblák cseréje, 

kihelyezése
 -   140 db tábla 1.622.000,-

Mindösszesen: 1.622.000,-

Autóbuszöblök, buszperonok építése

„Az Alba Volán Zrt-vel együtt javítjuk a helyi közlekedési feltételeket, autóbuszöblöket és 

várókat építünk.”

A helyi és helyközi tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők biztonságát szol-

gálja, hogy az Alba Volánnal egyeztetett fontossági sorrendben buszöblöket, busz-

peronokat építünk a város területén.

2006.év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Rákóczi u. – Kölcsey u. 

sarok

 -   meglevő öböl

térkő burkolása
1.800.000,-

Mónus I. utca
 -   2 buszöböl pár

teljes kiépítése 6.300.000,-

Nagyvelegi bekötőút
 -   meglevő öböl térkő

burkolása peronnal
4.000.000,-

Mindösszesen: 12.100.000,-

2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Alkotmány és Május 1. 

utcában 2 db buszperon

 -   2 db buszperon 1.900.000,-

Deák Ferenc utca 123. sz. 

előtt buszperon

 -   1 db buszperon

 -   32 fm járdaépítés

2.790.000,-

Deák Ferenc utca 93 sz. 

előtt buszperon

 -   1 db buszperon

 -   26 fm járdaépítés

1.250.000,-

Vörös Torony Fogadó 

előtti buszöböl

 -   1 db buszöböl 2.600.000,-

Nagyvelegi bekötő úton 

buszváró építése

 -   1 db buszváró 300.000,-

Mindösszesen: 8.840.000,-

    

Deák Ferenc utca 123. sz. előtti buszöböl felújítása, peron kialakítása
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Járdaépítések, járdafelújítások

„A ciklus végére minden utcában legalább egyik oldalon megépítjük, vagy korszerű-

sítjük a járdákat.”

A biztonságos gyalogos közlekedés és az utcák összképének javítása érdekében 
minden körzetet érintő járda-felújítási program indult. Ennek keretében jó minőségű 
térkő burkolatú járdák épülnek, szükség esetén gyalogos védőkorláttal ellátva.

2007. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Árpád utca járdaépítés, 
Álmos vezér utca
járdaépítés

 -   108 fm járdaépítés
az Árpád utcában

 -   610 fm járdaépítés
az Álmos Vezér 
utcában

13.470.000,-

Kölcsey – Rózsa – Tábor 
utcák közötti
járdafelújítás

 -   83 fm járdaépítés 1.330.000,-

Kodály – Cserhát
járda felújítása

 -   430 fm járdaépítés 6.960.000,-

Járdafelújítás
a Wekerle utcában

 -   610 fm járdaépítés 8.170.000,-

Vámos köz – Táncsics 
Mihály utca járdaépítés
és csapadékvízelvezetés

 -   123 fm csapadék
csatorna a Vámos 
közben

 -   80 fm járdaépítés
a Vámos közben

 -   364 fm járdaépítés
a Táncsics utcában

8.175.000,-

Mindösszesen: 38.105.000,-

2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Széchenyi út,
Táncsics utca, Pető+  utca 
járdafelújítás

 -   57 fm járda
a Táncsics utcában

 -   95 fm járda
és csapadékvíz
elvezetés
a Pető+  utcában

 -   200 fm útburkolat
felújítás
a Széchenyi utcában

 -   42 fm betonvápás út
építése 

10.900.000,-

Járdaépítés
a Lakatos utcában

 -   155 fm járdaépítés 6.500.000,-

Járdaépítés a Kút ér 
mellett a Dózsa György 
és Kodály Zoltán utcák 
között

 -   163 fm járdaépítés
és védőkorlát

6.700.000,-

Kodály Zoltán u. 27. szám 
előtt járdafelújítás

 -   75 fm járdafelújítás
és korlát

2.170.000,-

Járdaépítés
a Bányász utcában

 -   765 fm járdafelújítás 12.750.000,-

Vénhegyi utcában
járdafelújítás

 -   220 fm járdafelújítás 3.755.000,-

Orgona utcai
járdafelújítás

 -   232 fm járdafelújítás 4.300.000,-

Gyalogos hidak építése a 
Kisbéri u., Bányász-Árki u. 
összekötő híd

 -   2 db hid 223.200,-

Mindösszesen: 47.298.200,-
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2009. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei 

Beruházás költsége

(Ft)

Penny Market
csomópontban
járdaépítés

 -   14 fm járdaépítés 300.000,-

Mentőállomás mellett 
járdaépítés

 -   150 fm járdaépítés 5.600.000,-

Tábor utca vízelvezetés 
korszerűsítése
és járdaépítés

 -   550 fm járda
 -   550 fm csapadékvíz

elvezetés
17.840.000,-

Széchenyi utca járda 
felújítása a Hunyadi 
utcáig

 -   515 fm járdafelújítás 11.350.000,-

Mindösszesen: 35.090.000,-

   

Járdaépítés a mentőállomás mellett

2010. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Dobó utcában
járdafelújítás

 -   158 fm 2.202.350,-

Kodály utca 11-25. sz. 
házak előtt járda felújítása

 -   181 fm 6.500.412,-

Járdafelújítás
a Széchenyi utcában
a Hunyadi
és a Bányász utcák között

 -   148 fm 3.533.340,-

Járdafelújítás
a Hunyadi utcában

 -   325 fm 7.799.019,-

Járdafelújítás
az Orgona utcában

 -   238 fm 5.228.000,-

Járdafelújítás
a Liszt Ferenc utcában

 -   278 fm 5.221.168,-

Járdafelújítás
az Úttörő utcában

 -   436 fm 11.172.941,-

Mindösszesen: 41.657.230,-

    
Járdaépítés az Orgona utcában
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Parkolóépítés

„A növekvő autópark parkolóhelyek építését igényli. A parkolóhely megváltás összegét 

parkoló építésre fordítjuk… A Kapucinus teret parkolásra alakítjuk ki.”

A város belterületén – különösen a panelházas övezetekben – jellemző parkolási 

gondok enyhítésére nagy számú új parkoló kialakítására került sor.

2007. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Parkolóépítés

a Wekerle Sándor 

utcában

 -   23 db parkoló 5.010.000,-

Kapucinus tér forgalmi 

rendjének módosítása, 

parkolók kialakítása

 -   38 db parkoló 6.400.000,-

Mindösszesen: 11.410.000,-

2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Szt. István téri parkoló

és járda felújítása

 -   18 db parkoló

 -   75 fm járda 

10.515.000,-

Mindösszesen: 10.515.000,-

2009. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Kodály Zoltán utcában 

parkolók kialakítása

 -   16 db parkoló

 -   28 db parkoló

3.500.000,-

6.100.000,-

Bartók Béla utca elején 

parkolóépítés

 -   16 db parkolóhely 3.850.000,-

Cserhát utcában parkoló 

a bölcsőde mellett

 -   7 db parkoló 1.835.000,-

Mindösszesen: 15.285.000,-

    

Parkolóépítés a Kodály Zoltán utcában

2010. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

01041 hrsz-ú út mellett 

(külön megállapodás 

alapján)

 -   53 db parkoló

Kossuth utca 3. sz. előtt 

parkoló építése

(külön megállapodás 

alapján)

 -   8 db parkoló
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Szabadság téren a 

zeneiskola előtt parkoló 
építése
(külön megállapodás 
alapján)

 -   6 db parkoló

Perczel utcában
a református templom 
előtt parkoló építése
(várható elkészülés:
2010. szeptemberében)

 -   8 db parkoló

Velegi út 18. mögött 
parkoló építése
(várható elkészülés:
2010. szeptemberében)

 -   21 db parkoló

Mindösszesen:

    

Kossuth utca 3. sz. előtt parkolók

KIEMELT VÁROSI FEJLESZTÉSEK

„2007-ben be kell fejezni a város szennyvízcsatorna építését, ezzel a város csatornázása

teljes lesz.”

Elkészült a Bányász-telep szennyvíz-hálózatának kiépítése, valamint az Érmellék utcai 
városi szennyvízfőgyűjtő cseréje. A beavatkozások nyomán minden érintett utcában 
teljes burkolat- felújítás készült.

Bányász-telepi szennyvíz beruházás:

A beruházás kapcsán 2007. júniusára összesen 458 ingatlan szennyvíz kezelése vált 
megoldottá a következő utcákban: Széchenyi, Hunyadi, Szilágyi Erzsébet, Kiserdő, 
Jószerencsét, I; úság, Bányász, Árki, régi Csókakői.

Beépített anyagok: - 200 KG PVC szv.csat. 5.720 fm
   - házi bekötő szv.csat. 190 fm
   - házi átemelő 20 db
   - szennyvízátemelő 1 db 100,8 m3/d

A Bányász-telepi szennyvíz beruházás keretein belü megvalósult az Érmellék utcai 
városi szennyvízfőgyűjtő cseréje:
A gerincvezeték felett változó vastagságú kiegyenlítő réteggel 40 cm vastagságú
főgyűjtő Érmellék utcától a szennyvíztelepig.

Beépített anyagok: - 400 KG PVC szv.csat. 1.330 fm
   - 500 KG PVC szv.csat. 156 fm

A Bányász-telepi szennyvíz beruházás bekerülési költség: 387.746.810,- Ft
Az érintett utcákban a burkolat-felújítás is elkészült 106.567.000,- Ft értékben.

A Bányász-telepi szennyvíz-hálozat átadása
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Ingatlanhasznosítás gazdaságfejlesztéshez, lakóterület kialakításhoz

Egy város dinamikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele az iparterületek bővítése, 
valamint ezzel együtt új munkahelyek kialakítása. Ennek érdekében a meglévő ipar-
területen és ipari parkban több ingatlan került értékesítésre.

Értékesítésre került ingatlan az ipari parkban

2007.

- Az ÉNy-i Ipari park területén értékesítésre került a 2146/39 hrsz-ú ingatlan, mely 
126.678.000,- Ft bevételt jelentett az önkormányzat számára. A befektető a kéthek-
tárnyi területen logisztikai központ megépítését tervezi.

2008.

A Velegi úti iparterületen ebben az évben három iparterület értékesítésére került sor:

- A 4906/83 hrsz-ú ingatlan került értékesítésre 477.792,- Ft-ért. A terület szomszéd-
ságában már korábban megépített vállalkozás működik, amely bővítéséhez szük-
séges területigény kielégítését szolgálta a nevezett ingatlan megvásárlása.

- A 4906/80 hrsz-ú ingatlan értékesítése is számos új munkahelyet biztosít a város 
lakóinak a beruházás befejezését követően. Az értékesítésből 2.250.000,- Ft bevétele 
származott az önkormányzatnak.

- A 4906/78 hrsz-ú ingatlan értékesítése is olyan befektető részére történ, aki szintén 
ezen az iparterületen, már befejezte előző beruházását. Az ingatlan két részletben, 
összesen 14.376.000,- Ft-ért került eladásra.

Nem csak a munkahelyteremtés, hanem az itt dolgozók részére lakások és lakóházak 
építésére alkalmas ingatlanok kialakítása is nagy feladatot ró a város vezetésére.

    
Építési telkek kialakítása a Béke lakótelepen és a benzinkút mögötti területen

2007

- A 1416/13 hrsz-ú ingatlan területén a befektető ütemezve 60 lakásos társasház 
építését kezdte meg. Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel 52.265.400,- Ft.

2008.

- A Béke ltp. III. ütem keretében döntés született mintegy 35 db új építési telek kiala-
kításáról.

2009.

- A beérkező kérelmek alapján és a gazdasági helyzet romlása miatt a képviselő-tes-
tület az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági hasznosítású földterületek 
bérleti díját 250 Ft/AK/év+Áfa értékre csökkentette.

- A tulajdonos kérelmére a Mór 0558/15;-16;-19;-20;-22;-23;-24 hrsz-ú külterületi in-
gatlanok szabályozási tervvel egyező hasznosítása keretében építési telkek kialakí-
tására kerül sor az önkormányzat koordinációja keretében.

- Értékesítésre került a Mór 709 hrsz-ú ingatlan, a beruházó a tulajdonában lévő 
708/15 hrsz-ú ingatlanon létesítendő nagyobb beruházás keretében idősek elhelye-
zésére szolgáló tetőtér beépítéses épületet kíván elhelyezni és a beépítési százalék-
hoz szükség volt a 709 hrsz-ú ingatlan területére, mely a 708/15 hrsz-ú ingatlannal 
összevonásra kerül, az önkormányzatnak 7.350.000,- Ft bevétele származott az 
értékesítésből.
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- A Béke ltp. III. ütem keretében a tulajdonosok által 1.500,- Ft/m2 áron értékesíteni 

kívánt területrészeket felvásárlása megtörtént.

- A Mór Agrárház és környéke területrendezése a megindult felszámolási eljárás 

miatt nem valósult meg azonban a 1233/7 és 1233/8 hrsz-ú önkormányzati tulaj-

donban lévő ingatlanok és a 1233/9 hrsz-ú ingatlan területcseréjével a „Borút” egy 

szakasza megvalósulhat.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, a bérbeadással történő haszno-

sítás céljából meghirdetésre kerültek.

2010.

- A 1416/13 hrsz-ú az önkormányzat által értékesített ingatlan területén a 60 lakásos 

társasház lakásaiból 2010. január hónapban 22 lakás elkészült és megkapta a hasz-

nálatbavételi engedélyt.

- A bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdetett önkormányzati tulajdon-

ban lévő termőföldek bérbeadása a nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatos, 

így a termőföldek hasznosítása bérleti szerződés keretében 2011-ig biztosított.

Panelprogram

„Ösztönözzük a panelprogram folytatását a város 1/3-os költségvállalásával.”

2007. évi pályázatok támogatásban részesültek; megvalósultak

Beruházás
megnevezése

Jellemző mennyiségei
Önkormányzati

támogatás mértéke
(Ft)

Dózsa Gy. u. 8.sz.

alatti társasház (15 lakás)

-   külső szigetelés,

 -   nyílászáró csere,

 -   gépészeti felújítás 

4.564.056,-

Kodály Z. u. 21-23-25. sz. 

alatti társasház (42 lakás)

 -   külső szigetelés,

 -   nyílászáró csere 9.321.256,-

Mindösszesen: 13.885.312,-

 2008. évi pályázatok támogatásban részesültek;
az elkészült beruházások műszaki átadása folyamatban van

Beruházás
megnevezése

Jellemző mennyiségei
Önkormányzati

támogatás mértéke
(Ft)

Dózsa Gy. u. 5- 7-9-11. sz. 

alatti társasház (80 lakás)

 -   külső szigetelés

 -   nyílászáró csere

 -   gépészeti felújítás

37.415.000,-

Kodály Z. u. 22- 24-26. sz. 

alatti társasház (40 lakás)

 -   külső szigetelés

 -   nyílászáró csere

 -   gépészeti felújítás

13.887.000,-

Kodály Z. u. 16- 18-20. sz. 

alatti társasház (41 lakás)

 -   külső szigetelés

 -   nyílászáró csere 

11.399.000,-

Vértes u. 14-16. sz. alatti 

társasház (30 lakás)

 -   külső szigetelés

 -   nyílászáró csere

 -   gépészeti felújítás

11.248.000,-

Vértes u. 12. sz. alatti 

társasház (20 lakás)

 -   külső szigetelés

 -   nyílászáró csere

 -   gépészeti felújítás

9.718.000,-

Dózsa Gy. u. 16. sz. alatti 

társasház (15 lakás)

 -   külső szigetelés,

 -   gépészeti felújítás

5.869.000,-

Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti 

társasház (15 lakás)

 -   külső szigetelés,

 -   nyílászáró csere

 -   gépészeti felújítás

7.081.000,-

Velegi út 24-26- 28-30. sz. 

alatti társasház (60 lakás)

 -   gépészeti felújítás

 -   napkollektor telepítés 

10.000.000,-

Mindösszesen: 106.617.000
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2009. évi pályázatok állami támogatásának elbírálása folyamatban van

Beruházás
megnevezése

Jellemző 
mennyiségei

Önkormányzati
támogatás mértéke

(Ft)

Dózsa Gy. u. 14. sz.
alatti társasház (15 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   gépészeti felújítás

4.500.000,-

Dózsa Gy. u. 19. sz.
alatti társasház (20 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   gépészeti felújítás

6.000.000,-

Dózsa Gy. u. 25-27. sz.
alatti társasház (30 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   lapostető szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   gépészeti felújítás

9.000.000,-

Dózsa Gy. u. 42-44-46. sz. 
alatti társasház (43 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   lapostető szigetelés
 -   nyílászáró csere

12.900.000,-

Dózsa Gy. u. 48-50. sz.
alatti társasház (29 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere

8.700.000,-

Velegi u. 8-10. sz. alatti 
társasház 
(24 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   gépészeti felújítás

7.200.000,-

Velegi u. 12-14-16. sz.
alatti társasház (36 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   gépészeti felújítás

10.800.000,-

Lakatos u. 4-6. sz.
alatti társasház (29 lakás)

 -   külső szigetelés
 -   nyílászáró csere
 -   lapostető szigetelés
 -   gépészeti felújítás

8.700.000,-

Mindösszesen: 67.800.000,-

Játszóterek

„Minden városrészben az előírásoknak megfelelően felújítjuk és átalakítjuk a játszóte-

reket.”

A meglévő intézményi és közterületi játszóterek felújítása, szabványosítása mellett új
sokak által használt játszótereket sikerült létesíteni.

2007. év

Közterületi játszóterek rekonstrukciós munkái során, a meglévő játszóeszközök 
szabványosítása és a cserére kijelölt új játszószerek beszerzése történt meg az 
alábbi helyszíneken: Zrínyi u., Dózsa Gy. u., Kodály Z. u., Vértes u. I.-II., Velegi u. I-II.,
Bányász u.

A játszóterek megújítására, felújítására 12.908.354,- Ft-ot fordított az Önkormányzat..

2008. év

Beruházás
megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége
(Ft)

Vámos közben Kresz-park 
területén játszótér építése

 -   8 db játszóeszköz 5.300.000,-

Kresz-park felújítás  -   360 fm felújítás 4.850.000,-

Árpád utcában
játszótér építése

 -   9 db játszóeszköz 7.200.000,-

Mindösszesen: 17.350.000,-

Az állandó biztonságot Mór 11 db közterületi helyszínén lévő játszóterén a 2008. 
áprilistól egy éves időszakra a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 
(XI.27) GKM rendelet és az MSZ EN 1176-7 szabvány szerinti, 2008. évi karbantartási 
szerződése garantálja. Erre a város 2.544.000,- Ft-ot fordít évente.
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2009. év

Március hónapban átadásra került a kresz-park. A szabványosított játszóterek évközi 
ellenőrzését, javítását, karbantartását havi rendszerességgel működtetjük. A homo-
kozókban és az ütéscsillapító felületeteken a homokot kicseréltettük.

A gyermekek márciusban birkokba vehették a kresz-parkot

2010. év

A szabványosított játszóterek évközi ellenőrzését, javítását, karbantartását havi 
rendszerességgel működtetjük. A homokozókban és az ütéscsillapító felületeteken 
a homokot kicseréltettük, az év során a következő korszerűsítéseket hajtjuk végre.

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Vértes u. játszótér  -   játékok kihelyezése 3.000.000,-

Árpád u. játszótér  -   2 db focikapu
és labdafogó háló

600.000,-

Zrínyi u. játszótér  -   játékok kihelyezése 347.000,-

Lakatos u. játszótér  -   játékok kihelyezése 1.200.000,-

Mindösszesen 5.147.000,-

Csapadékvíz rendezés

A város dombvidéki helyzete és az egyre intenzívebb esőzések miatt komoly 
gondokat okoz a csapadékvíz. Ennek megakadályozására a meglévő vízelvezető 
rendszerek karbantartására, korszerűsítésére, valamint újabb szakaszok kiépítésére 
van szükség.

2007. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Lovarda u.
csapadékvíz rendezése

 -   40 fm 300 KG
csatornacső

 -   77 fm 160 KG
csatornacső

1.857.780,-

Budai Nagy Antal tér 
csapadékvíz rendezése

736.200,-

Pető+  S. u.
csapadékvíz rendezés

320.400,-

Béke u.
csapadékvíz rendezés

1.782.000,-

Nemes u.
csapadékvíz rendezés

1.610.400,-

Rákóczi u.
csapadékvíz rendezése

2.388.000,-

Erzsébet tér
csapadékvíz rendezése 1.305.600,-

Mindösszesen: 10.000.380,-
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2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Építők u. árokburkolás
és átereszek cseréje

 -   130 m 4.255.493,-

Bartók B. u.-Kálmán I. u. 
között árokburkolás

 -   50 m 498.000,-

Kölcsey F. u. árokburkolás 
és áteresz csere

 -   250 fm 3.015.974,-

Liszt F. u. átereszek 
cseréje

 -   10 fm 798.000,-

Dózsa Gy. u. –Erkel F. u. 
közötti árok kotrása
és átereszek cseréje

 -   100 fm 396.000,-

I( úság u. árokburkolás  -   50 fm 498.000,-

Úttörő u. árokburkolás
és átereszek cseréje

 -   100 fm 1.400.000,-

Bányász u. árokburkolás  -   300 fm 3.504.600,-

Mindösszesen: 14.366.067,-

Árokburkolás a Bányász utcában

2009. év

Beruházás leírása
Beruházás költsége

(Ft)

 -   Gyár u. csapadékvíz elvezetés
5.996.792,-

 -   Kórház u. árokburkolás és víz elvezetés
1.740.000,-

 -   Anyagbiztosítás lakossági munkákhoz.
Indokolt esetben lakossági igényre biztosítottunk 
építőanyagot járdaépítéshez, illetve mederburko-
láshoz.

2.008.000,-

 -   Mór csapadékvíz elvezető rendszereinek
karbantartása. A körzeti igényeket felmérve szerte 
a városban végeztünk árokburkolást, árokkotrást, 
továbbá ahol szükséges volt, áteresz cseréket.
A kivitelezési munkákat pályáztatás után a Vértes-
aljai Vizi Társulattal végeztettük el.

19.598.338,-

 -   Vizitársulati érdekeltségi hozzájárulás.

Megnövelt forrást terveztünk a vizitársulati érde-
keltségi hozzájárulásra.

2.249.000,-

 -   Zárt csapadékcsatorna rendszer karbantartása
Az árkok tisztítása során jelentős segítséget jelent 
a közcélú foglalkoztatottak munkájának igénybe-
vétele. Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek gépi 
és kézi tisztítását a Germikó Kft. végezte el.

1.250.000,-

Mindösszesen: 32.842.130,-

2010. év

Beruházás leírása
Beruházás költsége

(Ft)

Mór csapadékvíz elvezető rendszereinek karban-
tartása (Zrínyi u. 99. Békás tó, Széchenyi u., Wesse-
lényi u. átjáró, Major u., Mátyás Király u., Akácfa u., 
Vásártér, Lakatos u. – Velegi út, Szilágyi E. u., I( úság u., 
Felsődobos)

19.500.000,-

Mindösszesen: 19.500.000,-
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BIZTONSÁGÉRZETET MINDENKINEK

„A közvilágítás bővítésével, lámpahelyek sűrítésével növeljük a biztonságérzetet.”

A város több pontján elhelyezett tér$ gyelő kamerákkal és a közvilágítási hálózat 
fejlesztésével kívánjuk növelni a biztonságérzetet.

   

Térfi gyelő kamerák a város különböző pontjain

Közvilágítás bővítése

2007. évben közvilágítási hálózatot bővítettünk a Velegi úti lakótelep É-i és D-i 
oldalán és az Agyag utcában összesen mintegy 1.576.000,- Ft értékben

    
A közvilágítási hálózat bővítése a Kodály Zoltán utcában

2008. évben is folytattuk a lámpahelyek bővítését

Beruházás
megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége
(Ft)

Református templom 
melletti köz közvilágítási 
hálózat kiépítése

 -   3 db lámpatest

3.000.000,-

Kistábor u. Kígyó köz 
közötti gyalogos köz

 -   1 db lámpatest

Mátyás k. 101. sz. 
gyalogos köz

 -   1 db lámpatest

Jegenye u. vége  -   1 db lámpatest

Esze T. u.  -   1 db lámpatest

Győri u.  -   6 db lámpatest

Bartók B. u. 22-24. sz. 
között

 -   1 db lámpatest

Árpád u. játszótér 
(re8 ektor)

 -   1 db lámpatest

Akácfa u.  -   1 db lámpatest

Kálmán I. u.  -   1 db lámpatest

Bartók- Liszt F. u.
közötti köz

 -   1 db lámpatest

Jókai u.  -   1 db lámpatest

Alkotmány-Május 1. u. 
csomópont

 -   1 db lámpatest

Árki-puszta  -   2 db lámpatest 

Liszt-Bartók B. u.
kereszteződés

 -   1 db lámpatest
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2010. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Május 1. u. 43 előtti
buszmegálló lámpatest

 -   1 db lámpatest 81.250,-

Alkotmány u. 23. előtti 
buszmegálló

 -   1 db lámpatest 81.250,-

Hunyadi u. – Széchenyi 
u. kereszteződés

 -   1 db lámpatest 106.250,-

Hunyadi u. – Úttörő u. 
kereszteződés 

 -   1 db lámpatest 81.250,-

Hunyadi u. 46-48.  -   1 db lámpatest 81.250,-

Ezerjó u. 11.  -   1 db lámpatest 81.250,-

Mátyás király u. 98. 
melletti átjáró

 -   1 db lámpatest 81.250,-

KRESZ Park játszótér  -   1 db lámpatest 106.250,-

Mátyás király u.  -   2 db lámpatest 256.250,-

Árkipuszta  -   10 db lámpatest 1.062.500,-

Kórház u.  -   12 db lámpatest 1.224.312,-

Mindösszesen: 3.243.062,-

Tér� gyelő kamerák

2007. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Kapucinus tér  -   1 db té( gyelő kamera 500.000,-

Szt. István tér  -   1 db té( gyelő kamera 500.000,-

Mindösszesen: 1.000.000,-

2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Szabadság tér  -   1 db té( gyelő kamera 500.000,-

Mindösszesen: 500.000,-

2009 és 2010.évek

Meghatározásra került a szükséges fejlesztésék iránya és azok műszaki megoldásai.
A 2010-es költségvetésben biztosított 8.000.000,- Ft-os keret felhasználásával 
folyamatban van az első ütemben 8 db kamerából álló és 25 kameraegység jeleit 
fogadni képes rendszer kiépítése. A beruházás beüzemelésének várható időpontja
2010. év szeptembere.

   

A térfi gyelő kamerahálózat 2010. évi bővítése
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EGYHÁZAK, HITÉLET

Köztemetők

„Közös erővel hozzuk rendbe sírkertjeinket!”

Mór Városi Önkormányzat a Mór város közigazgatási területén lévő köztemetők 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása 
eredményeképpen 2007. március 30.-tól 2022. március 29.-ig a Mór-Park Kertészeti 
és Környezetvédelmi Kft. végzi a temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcso-
latos feladatokat. Az éves fenntartási díj 14.381.453,- Ft.

A Kálvária temetőben lévő sírok és környezetük védelmének érdekében 220 fm 
hosszban utcafronti kerítés épült 5.352.600,- Ft értékben.

A Kálvária temető utcafronti kerítése

A felsődobosi temetőben 2006 őszén a hiányzó vizesblokk kialakítására került sor 
taposózás, csempézés, mosdó, WC elemek beépítésével 504.000,- Ft értékben.

2007. október 31-i Kt. határozat alapján az önkormányzat támogatta a Kapucinus 
Delegáció épület-felújítását 300.000,- Ft-tal, a Pusztavámi- Móri Evangélikus Egyház 
Leánygyülekezete épület-felújítását szintén 300.000,- Ft-tal, valamint a Római
Katolikus Egyházközösség épület-felújítását 400.000,- Ft-tal.

2009. év

A megbízott üzemeltető közreműködésével egyre javuló színvonalon üzemeltettük 
a temetőket és környezetüket. Felkészültünk arra, hogy az esetlegesen meghirde-
tésre kerülő pályázatok igénybe vételével korszerűsíthessük a köztemetőt.

Ennek érdekében elkészült a ravatalozó tender- és engedélyezési terve, valamint egy 
ehhez kapcsolódó urnafal rendszer terve.

A ravatalozó és a kapcsolodó urnanafal madártávlati képe a Kálvári temetőben

    
A ravatalozó épületének látványtervei

Beruházás helye Beruházás leírása Beruházás költsége

(Ft)

Árkipuszta, kápolna  -   ablakcsere 125.000,-

Kálvária temető
 -   4 db kerékpártároló

és fakeret kihelyezése 
a szeméttároló köré

148.750,-

Kálvária temető
 -   50 db fa ültetése

az ősz folyamán
125.000,-

Kálvária temető

 -   A FRIMO Kft. felöli
részen tereprendezés, 
árokkotrás, új áteresz 
építése, a murvás bur-
kolat felújítása

472.000,-

Mindösszesen: 870.750,-
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2010. év

Folytatódott a temetők környezetének rendbetétele, ennek során a homoki temető 
külső járdája újra építésre került és a temető előtti murvás parkoló területének növe-
lését előkészítve a területet további feltöltésekkel növeltük. A ravatalozó építési 
engedélye jogerőre emelkedett és a tervekhez igazodva megkezdődött a teljes 
bővítési terület parcella kiosztási és kertészeti terveinek készítése. A tervek tartal-
mazni fogják a szükséges utcabútorok, térvilágítás, egységes vízvételi és kegyeleti 
létesítmények formáit javaslati szinten.

Beruházás helye Beruházás leírása Beruházás költsége

(Ft)

Homoki temető
 -   1 db kovácsoltvas

kapu készítése
 -   1 db kapu áthelyezése

377.625,-

Homoki temető

 -   a temető katolikus
ravatalozó melleti
területének cserje 
irtási munkái közcélú 
munkások bevonásá-
val

0,-

Homoki temető

 -   a temető katolikus
ravatalozó melletti 
terület tereprendezési 
és tuskóirtási munkái

675.000,-

Homoki temető
 -   kopjafa térburkolás,

növényültetés
1.400.000,-

Mindösszesen: 2.452.625,-

A kopjafa térburkolása, növényültetés a Homoki temetőben

Világunkban, ahol az igazi értékek veszendőbe mennek, különösen fontos az egy-
házak társadalmi megbecsülése.

Önkormányzatunk a helyi történelmi egyházakkal külön megállapodást kötve való-
sítja meg a helyi egyházközségek támogatását évi közel 2 millió forint összegben.

A történelmi egyházak helyi képviselői a városi rendezvényeken, megemlékezése-
ken is részt vesznek, kapcsolattartásuk az önkormányzattal kölcsönös és folyamatos.

A történelmi egyházak helyi képviselői a március 15-ei ünnepségen

Az egyházi intézmények fejlesztését, felújítását az önkormányzat egyenrangúan 
kezeli és támogatja az általa fenntartottakkal.
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KULTÚRA, MŰVÉSZET

„Becsüljük meg városi hírességeink munkásságát emlékhelyek létrehozásával.”

A 2006. évben a Wekerle Sándor utcában kapott helyet Dr. Zimmermann Ágoston 
tiszteletére állított emlékmű. Ennek kapcsán elkészült a környezetének rendezése is, 
melynek során mintegy 85 m2 térburkolás és 200 m2 gyepszőnyeg terítés készült.

Wekerle Sándor emlékművének előkészítése folyik, melynek végleges helye 
szülőháza közelében, az Erzsébet téren lenne. Az emlékművet Nagy Benedek szob-
rászművész készíti.

Az Erzsébet térről a Szovjet hősi emlékművet méltó módon nyugodtabb környezetbe 
helyeztük át a Kálvária temetőbe. Új helyén magas rangú ukrán és orosz diplomaták 
jelenlétében került sor az emlékhely avatására. Ennek költsége 12.000.000,- Ft volt.

„2007. március 15-ére kötelességünk az 1848-as szabadságharc emlékművének 

felújítása annak érdekében, hogy méltóképpen emlékezhessünk.”

2007. márciusára készült el az 1848-as emlékmű és Szabadság tér rekonstrukciója. 
Mintegy 11.000.000,- Ft értékben felújítottuk az emlékművet, 430 m2 térburkolatot 
építettünk és az emlékmű melletti 122 m hosszú szervizút szegélyezése és burkolat-
alapja is elkészült.

Az 1848-as emlékmű és a Szabadság tér rekonstrukciója

Az 1956-os eseményeknek állít emléket a Millecentenáriumi emlékparkban elhe-
lyezett Nagy Benedek által készített alkotás. Ennek környezetét is méltóképp 
rendeztük, kiskockakő térburkolással, növényültetéssel. A park kapuját kőműves 
javításokkal, kőporozással, új fedlap felragasztásával és bádogozással tettük szebbé. 
Ennek bekerülési költsége 7.500.000,- Ft volt.

2010. év

Beruházás helye Beruházási leírása Beruházás költsége

(Ft)

Cserhát dűlő
 -   az emlékmű

helyreállítás, fásítása 
lakosság bevonásával

85.000,-

Szent István tér  -   I.világháborús szobor
talapzatának felújítása

347.500,-

Kálvária temető

 -   Gróf Szécseny Miklós
sírkő felújítása
a sírkő, kovácsoltvas 
kerítés felújítás, és 
növényültetés

145.000,-

Kapucinus tér

 -   a Szent Sebestyén
szobor felújítása
a Katolikus nők 
350.000.- Ft összegű 
támogatásával
(a felújítás folya-
matban van)

62.500,-
(Önkörmányzati önrész)

Pincesor utca

 -   Szent Antal szobor
helyreállítása 
lakossági munka 
bevonásával

0,-

Mindösszesen: 640.000,-
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Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ 

A Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ címere

A Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ székhelye  a Fellner Jakab tervei 
alapján épült barokk Lamberg-kastély, telephelyei a 2008-ban szépen felújított 
Erzsébet téri és a Felsődobosi Művelődési Ház.

Az intézmény könyvtári szolgáltatásokat, közművelődési és múzeumi feladatokat 
lát el.

A város kulturális életének legfajsúlyosabb résztvevőjeként, irányítójaként kisebb 
és nagyobb rendezvények aktív szervezője és koordinálója (Móri Szent György Heti 
Vígasságok, Móri Bornapok, Nyári Zenei Estek, Márton-napi stb.). Az elmúlt években 
az intézmény bekapcsolódott országos méretű rendezvényekbe: Múzeumok Éjsza-
kája, a Kulturális Örökség Napjai, Országos Könyvtári Napok stb. 

Fellépők a Lamberg-kastély udvarában

Az intézmény sikeresebb külső kommunikációja és marketingje érdekében az 
elmúlt 3 év folyamán egységes arculatot fejlesztett ki: weblapot hozott létre, kiad-
ványain szerepeltethető logót használ. 2008-tól nagy sikerrel adja ki a Móri rendez-
vénynaptárt, amely összegyűjti a városban megrendezésre kerülő eseményeket.

2009-től muzeális intézményként, annak keretén belül működik a Móri Emléktár és 
Képzőművészeti Kiállítás. A tárlatok mindegyike megújult az utóbbi 2 évben. Nagy 
sikernek örvend az új szolgáltatás: a múzeumpedagógiai foglalkozás.

2008-ban került sor az „Ezerjó” Pince-Galéria megnyitására, amely a móri borvidék 
állandó bemutatkozó kiállítása.

„Ezerjó” Pince-Galéria a Lamberg-kastélyban

2009-ben az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumától elnyert pályázatnak köszön-
hetően a könyvtár folyóirat-olvasó és médiatár terme megújult. A két helyiségben 
sikerült új, esztétikus, barátságos, a könyvtári és olvasói igényeknek megfelelő 
kényelmes környezetet kialakítani.

A megújult folyóirat-olvasó és médiatár terme

2010. évben a TIOP 1.2.3-09/1 „Tudásdepó Expressz” című pályázat révén új infor-
matikai eszközök beszerzésére nyílt lehetőség. Ennek köszönhetően az érdeklődők 
akár otthonról is betekinthetnek a könyvtár online katalógusába, valamint a fejlesz-
tés nyomán immár 6 számítógép áll rendelkezésére helyben internetezésre.
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Azok a városok lehetnek sikeresek, amelyek saját önazonosságukat és saját kulturá-
lis örökségüket nemcsak megőrizték, de meg is erősítették.

Városunk zenei, tánc és képzőművészeti élete kimagasló, és ékköve a német nemze-
tiségi kultúrája.

A Rozmaring Német Nemzetéségi Tánccsoport előadása a Móri Bornapokon

Az Erzsébet téri Művelődési Ház felújításával méltó helyre kerültek a városi rendez-
vények, ünnepségek. 

Az Erzsébet téri Művelődési Ház belső felújítása

Kiemelt diák-rendezvény a Móri Diák Művészeti Fesztivál, melyet az önkormányzat 
Humánügyi Irodája és a Szent Erzsébet Rk. Általános Iskola közösen rendez meg.

A fesztivál Gála műsorát minden évben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezik meg március 15-én.

A Móri Diák Művészeti Fesztivál Gála műsora március 15-én

Mór Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 
tiszteletére emlékművet állított Móron a Millenniumi Emlékparkban. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emelt emlékmű

2006. december 7-én került sor a dr. Zimmermann Ágoston emlékhely felavatására, 
amely Nagy Edit szobrászművész alkotása. Mór neves tudós állatorvos professzora 
tiszteletére egykori szülőháza előtt állíttatott domborművet a városi önkormányzat 
és a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete.

A dr. Zimmermann Ágoston emlékhely felavatás
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2008. december 7-én a Lamberg-kastély homlokzati órájának ünnepélyes átadására 
kerül sor.

A Lamberg-kastély órájának ünnepélyes átadása

2008. szeptemberében méltó megemlékezés keretében került sor a II. Világhábo-
rúban Móron elesett szovjet katonák síremlékének áthelyezésére és felavatására, 
szentelésére. A rendezvényen az érintett Nagykövetségek (ukrán, orosz) is tisztele-
tüket tették.

A II. Világháborúban Móron elesett szovjet katonák síremlékének áthelyezés

2009. évben a Bornapok keretében került felavatásra városunk lakosságnak nagy 
örömére a Vértes utcai Babos kút.

2010. évben elkészültek a kiviteli tervek a Trianoni emlékmű és környezetének kiala-
kítására, az átadás várható időpontja a 2010.évi Móri Bornapok.

Az év végi karácsonyi készülődés jegyében rendezzük meg az Adventi ünnepélyes 
gyertyagyújtást.

Adventi ünnepélyes gyertyagyújtás a Városháza elött

Az egy hónapig tartó ünnepi időszakban a főtéren felállított fenyőfa mellett a város 
lakossága hetente egy-egy közös adventi gyertyagyújtásra gyűlik össze.

A polgármesteri köszöntő és az egyházi vezetők áldását követően a város neve-
lési-oktatási intézményeinek diákjai, pedagógusai meghitt, bensőséges műsorral 
kedveskednek a város polgárainak.

Érdeklődésű és nagy sikerű volt a 2006. évben első alkalommal megrendezésre ke-
rült városi nyugdíjas karácsonyi ünnepség, melyet az elkövetkező években is magas 
színvonalon kívánunk megtartani.

Az ünnepségen a nyugdíjasok tiszteletére meghívott vendégművészek és iskoláink 
diákjai ünnepi műsorral köszöntik e meghitt alkalomra egybegyűlt ünnepelteket.

2010. év őszén első alkalommal kerül megrendezésre a Kistérségi Sportnap, mely-
nek szervezője a dr.Zimmermann Ágoston Általános iskola.
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Helyi egyedi védelem alatt álló épületek
hagyomány- és értékmegőrző támogatása

Az Önkormányzat támogatást nyújt a város területén magánkézben lévő helyi 
védettségű épületek színvonalas felújításához. Ennek keretében az önkormányzati 
forrás hatszoros magántőke bevonását eredményezte az épített örökség megőrzése 
érdekében.

2007. év

Felújított épületek címe
Önkormányzati

támogatás mértéke
(Ft)

Kossuth L. u. 2.
(saroképület)

300.000,-

Kossuth L. u. 2. 200.000,-

Kossuth L. u. 6. 500.000,-

Táncsics M. u. 4. 200.000,-

Pince u. 8. 300.000,-

Mindösszesen: 1.500.000,-

Kossuth Lajos utca 6.

2008. év

Felújított épületek címe
Önkormányzati

támogatás mértéke
(Ft)

Zrínyi u. 33. 500.000,-

Mindösszesen: 500.000,-

A kulturális eseményeknek, egyéb rendezvényeknek biztosítottunk méltó helyszínt a 
művelődési házak belső tereinek felújításával.

Az Erzsébet téri Művelődési Ház belső felújítása, átalakítása során ruhatár, konyha 
került kialakításra. Az előtér, iroda felújítása, kisterem meszelése, stukkók elhelyezése, 
nagyterem (parketta és egyéb burkolatok cseréje, álmennyezet kiépítése), öltözők 
teljes felújítása is megtörtént. Az épületben az elektromos hálózatot korszerűsítettük 
(vezetékek és világító testek cseréje). A teljes beavatkozás költsége: 22.535.000,- Ft.

    
Az Erzsébet téri Művelődési Ház belső felújítása átalakítása

A Felsődobosi Művelődési Ház belső felújításával megtörtént az elektromos veze-
tékek cseréje, festés mázolás, kisteremben álmennyezet kialakítása, hátsó bejárati 
ajtó cseréje, kisteremben PVC burkolat fektetése mintegy 1.952.613,- Ft értékben.
Házasságkötő terem felújítása során a régi tapéta eltávolításra került, 300 m2 falfelü-
letet festettünk újra, az ajtókat, radiátorokat mázoltuk. A felújítás bekerülési költsége 
618.528,- Ft volt.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

„Közterület fásítási programot hirdetünk minden évben. „Egy család egy fa akciót szer-

vezünk az ültetéstől a gondozásig terjedően”

Az „egy család egy fa” közterület fásítási program keretében 2007. évben 250 db,
2008. évben tavasszal 70 db, ősszel 280 db fa került kiültetésre 6.500.000,- Ft értékben.
Mór Városi Önkormányzat Mór közterületi zöldfelületek fenntartására, 
ápolására vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményeképpen
2008. április 28.-tól 2012. április 28.-ig a Székom Székesfehérvári Kommunális Zrt. 
végzi a város területén a zöldfelületek fenntartásával és ápolásával kapcsolatos 
feladatokat. A korábbi időszakokhoz képest a kezelendő gyepfelületek mennyisége
kb. 130.000 m2-el 557.150 m2-re bővült. Az éves fenntartási díj 21.143.051,- Ft.

    

„egy család egy fa” fásítási program a Széchenyi István utcában

2009. év

2009-ben elkészült Mór város környezet védelmi programja. A beruházások és 
karbantartások ütemezésénél ) gyelembe vesszük a környezetvédelmi program 
előírásait.

Beruházás leírása Beruházás költsége

(Ft)

 -   12.000 db egynyári növény került kiültetésre
a város közterületein lévő virágágyásokba.

1.400.000,-

 -   A közvilágítási oszlopokra 210 cserép muskátli
került kihelyezésre a Dózsa György u-ban, a Szent 
István téren és a Kapucinus téren.

656.250,-

 -   A lakossági igényekre tekintettel az előző évben
meghirdetett „Egy család egy fa” közterület fásítási 
programot folytattuk. A program keretein belül 
összesen 335 db fa került a családokhoz.

2.000.000,-

 -   A Szent István téri park és a Pitypang óvoda
udvarán lévő fák egészségi állapotáról szakértői 
véleményt készítettünk, a szükséges beavatkozá-
sokat elvégeztük. Megtörtént a balesetveszélyes 
fák kivágása, gallyazása.

4.590.000,-

 -   A gesztenyefák permetezése során aknázómoly
ellen három alkalommal végeztük a kezeléseket 
melyet kiegészítettük lombtrágyázással.

378.000,-

 -   Parlagfű-mentesítés során a külterületi
ingatlanokon és az utak mellett is elvégeztük a 
szükséges kaszálásoka.

1.073.000,-

Mindösszesen: 10.097.250,-

2010. év

Beruházás leírása Beruházás költsége

(Ft)

 -   15.000 db egynyári növény kiültetése 1.582.000,-

 -   rózsaágyások felújítása (1.900 tő) 361.000,-

 -   400 cserép muskátli kihelyezése a Deák Ferenc
és a Vértes utcákban 515.000,-

 -   Nagyfeszültségű vezeték alatti fák kivágása, újjak
ültetése. A beruházást az E.ON végezte, a fák kiül-
tetését közcélú munkások segítségével oldottuk 
meg.

0,-

 -   100 db fagyöngyös fa gallyazása 1.000.000,-

 -   Külterületi illegális hulladék lerakók
megszüntetése. A külterületi utak mentén szemét 
szedés, a megtisztított terület folyamatos ellenőr-
zése, az illegális szemétlerakás megakadályozása.

3.750.000,-

Mindösszesen: 7.208.000,-
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PÁLYÁZATOK

- A Mór Észak-nyugati Iparterületre a 2007. évben pályázatot nyújtottunk be
„Ipari Park” cím elnyerésére. A pályázat sikeres volt, ezáltal a betelepült válla-
latok nagyobb eséllyel vehetnek részt más pályázatokon, amelyeknek előfeltétele
az Ipari Park cím megléte.

- A 2007-es és 2008-as években is sikeres pályázatot nyújtottunk be a Közép-
dunántúli turisztikai régióban 2007-ben illetve 2008 és 2009. I. félévében megva-
lósuló turisztikai vonzerővel bíró regionális rendezvények támogatására. 2007. 
évben 2.000.000,- Ft-ot nyertünk, 2008-ban 8.000.000,- Ft-ot. Az elnyert összegekkel 
még színvonalasabb, kibővült programmal lephettük meg a Móri Bornapokon az 
ideérkező vendégeket.

- A 2007-es év egyik legsikeresebb pályázata a Belterületi utak fejlesztése – Wekerle 
Sándor utca, Szabadság tér rehabilitációja – című pályázatunk volt. A megvalósult 
beruházással európai színvonalú felújítás történt meg, amelyre 93.940.000,- Ft támo-
gatást nyertünk.

    
Wekerle Sándor utca fejlesztése

- 2008-ban a Móri Kórház járóbeteg ellátására szolgáló épület átalakítására, orvosi 
eszközök és informatikai fejlesztésekre 690.616.800,- Ft támogatást nyert, amelyhez 
az Önkormányzat 76.735.200,- Ft önrészt biztosít. Ezzel a kor igényeit tökéletesen 
kielégítő színvonalas egészségügyi szolgáltatáshoz jutunk.

A TIOP-2.1.3/07/1 pályázaton elnyert 690 millió forint támogatással megvalósuló 
projekt keretében a korábbi sebészeti részleg korszerű egynapos sebészetté történő 
átalakítása, a rendelőintézet felújítása és átalakítása, valamint egy új mentőállomás 
építése valósul meg.

A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére 2009. decemberében került sor.
Az azóta eltelt időszakban lezárultak az egynapos sebészeti részleghez kapcsolódó 
feladatok. Az építészeti átalakítások mellett megtörtént a sebészeti tevékenységhez 
szükséges orvosi eszközök szállítása és üzembe helyezése.

A részleget a szükséges építéshatósági eljárásban érintett szervezetek a helyszínen 
ellenőrizték és rendben találták, az ÁNTSZ kiadta hozzájárulását a használatba 
vételhez, ugyancsak sikerrel zárultak a működési engedély kiadásához szükséges 
laboratóriumi vizsgálatok, így a működési engedély kiadása is napokon belül várható. 

Helyszíni ellenőrzést végzett a projektet felügyelő STRAPI is és jegyzőkönyvben 
rögzítette a sebészethez tartozó projektfeladatok megvalósítását. A területileg ille-
tékes Regionális Egészségpénztár vizsgálta a Kórház személyi és tárgyi megfelelő-
ségét és javaslatot tett az OEP ; nanszírozási szerződés megkötésére.

A Kórház belső felkészülése is lezajlott, 2010. június 29-én megkezdődik a sebé-
szeti tevékenység a felújított részlegben, az OEP július 1-i hatállyal ; nanszírozza az 
egynapos sebészet tevékenységét.

Egynapos sebészet

Az egynapos sebészeti részleg az országban elsőként megvalósult TIOP-2.1.3/07/1 
pályázat keretében létrehozott egészségügyi intézmény.

A rendelőintézet kivitelezése jelenleg zajlik, a szükséges bontási munkálatokat 
követően megtörtént a szintek újrabetonozása, a helységek vakolása. A gépészeti 
és elektromos szerelési munkák vannak folyamatban, illetve megrendelésre került az 
épülethez szükséges valamennyi orvosi eszköz, informatikai rendszer (betegirányító 
rendszer, gyógyszertári rendszer, infrastruktúra, stb.).
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A Kórház udvarában megkezdődött a mentőállomás építése, a szükséges közmű-
kiváltások elvégzése után megtörtént az épület alapozása, a falazás. Ugyancsak 
megkezdődött a mentőállomáshoz szükséges útépítési munkák kivitelezése.

A projekt összességében a város és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között létrejött 
Támogatás Szerződés feltételei szerint halad előre, a jelenlegi állapot szerint annak 
megfelelően fog befejeződni.

- A 81. számú főút lámpás csomópontjának korszerűsítésére 25.057.827,- Ft támo-
gatási összeget nyertünk. Az Önkormányzat önrészével kiegészítve (10 739 068 Ft)
a közlekedés biztonságosabb és áttekinthetőbb lesz.

- Hazai forrásból támogatták Mór város 8 szilárd burkolatú belterületi közútjának 
burkolat felújítását, amellyel a Bethlen – Bocskai – Báthory utcák, a Mátyás király –
Hegyalja – Martinovics utcák és az Árpád – Kórház utcák kerültek felújításra.
61.780.000,- Ft értékű beruházás valósult meg, amelyhez összesen 30.908.280,- Ft 
támogatást nyertünk.

    
A Báthory utca burkolat felújítása

- A „Panelprogram” keretén belül 2007. évben 2 társasház, 2008. évben 8 társasház, 
2009. évben szintén 8 társasház pályázatához biztosította az Önkormányzat a 
szükséges önrészt. A pályázatok összköltségvetésének önkormányzati támo-
gatási igénye 2007. évben 13.885.312,- Ft, 2008. évben összesen 106.617.000,- Ft,
2009. évben 67.800.000,- Ft.

- Környezetvédelem terén is beszámolhatunk egy sikeres pályázatról. A móri hulla-
déklerakó rekultivációjára is nyertünk támogatást. A Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás összefogásával a Társulás több településének 
hulladéklerakó rekultivációjára összes 7.706.833.886,- Ft támogatást nyert. A város 
egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, amely 100%-os pályázati támo-
gatást nyert 175 millió Ft értékben a móri hulladéklerakó rekultivációjára.

- A Móri Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítására 49.990.000,- Ft támogatást 
nyert az önkormányzat. A támogatásnak köszönhetően a Központ épülete megújult, 
a tetőszerkezet héjazata lecserélésre került, és az épület homlokzata javításra került, 
illetve bővült, Új bútorok kerültek beszerzésre, számítógépes eszközök, a nappali 
ellátáshoz és a házi segítségnyújtásban használt gyógyászati segédeszközök. A 
gyerekjóléti szolgálat szabadidős és fejlesztő tevékenysége érdekében EU komfortos 
játszóteret alakítottak ki.

    
A Móri Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása

- Az Államreform Operatív Program keretében az önkormányzat 19.369.439,- Ft-ot 
nyert, amely a hivatali szervezetfejlesztést szolgálta. Célja a hatékony szervezeti 
működés elérése, a működési kultúra korszerűsítése és a működési hatékonyság 
optimalizálása. A projekt 2010. május 30-n zárult le.

- A Pető>  Sándor Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére 2010 nyarán kerül sor, 
amely által javul az épület hő kibocsátása. A beruházásra az 1/2010 (I.19.) ÖM rende-
letnek köszönhetően valósul meg. A fejlesztés összköltsége közel 19.000.000,- Ft, 
amelyhez az állam 10.000.000,- Ft-tal járul hozzá.

- Az illegális hulladéklerakók felszámolására 3.000.000,- Ft-ot nyert az önkormányzat 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól. Célja, hogy a város külterületein 
keletkezett hulladék összegyűjtésre kerüljön, és a folyamatos ellenőrzéssel a terület 
hulladékmentes maradjon.

- A funkcióbővítő város rehabilitáció (KDOP-3.1.1/B) magába foglalja a belső 
városrész (Polgármesteri hivatal épülete, Köztársaság és Lovarda utcák közötti tömb, 
Szent István téri központi park, Kapucinus tér,) felújítását. A város egészének célmeg-
határozásánál hangsúlyos szerepet kapott a város gazdasági szerepének bővítése, 
az elérhető közszolgáltatások javítása, a lakókörnyezet fejlesztése. Az akcióterület 
átfogó célja Mór városközpontjának funkciójának erősítése, azaz, hogy az akcióte-
rület kistérségi szinten is meghatározó gazdasági, közösségi funkciókkal rendelkező 
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központtá váljon. A beruházás összköltsége 721.245.810,- Ft, amelynek 69,31 %-a 
uniós támogatásból valósul meg. A benyújtott pályázatunk az első fordulóban ered-
ményesen szerepelt. A kedvező döntés eredménye ként ez év végére elkészülnek a 
szükséges kiviteli tervek és a pályázat második fordulóban benyújtásra kerül.

Funkcióbővítő város rehabilitáció – Szent István téri központi park látványterve

Befogadott, de szakmailag még el nem bírált pályázatok:

- A Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása című 
pályázaton a Pitypang Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére nyújtott be 
pályázatot 2010. júniusában az önkormányzat. A beruházás fő célja az energia-
fogyasztás csökkentése, illetve az energiatakarékosság, amit a hőszigeteléssel, 
nyílászáró cseréjével, valamint a fűtési- és meleg víz rendszer korszerűsítésével 
kívánunk elérni. A fejlesztésre igényelt támogatás 53.911.863,- Ft.

- A turisztikai vonzerő növelésére (KDOP-2.1.1/B), az önkormányzat 2010 év elején 
nyújtott be pályázatot. A turisztikailag kihasznált műemlék Lamberg Kastélyra, az  egykori 
Lamberg Pince a tájház adottságaira, a kulturális örökségre, a helyi hagyományokra 
kívánják alapozni. A fejlesztés többek között magában foglalja a műemléki védelem 
alatt álló kastély, egy multifunkcionális turisztikai, kulturális központ, a borospince,
és a tájház részleges felújítását. A pályázaton igényelt támogatás 287.722 355 Ft.

- Mór Város Önkormányzata új autóbusz pályaudvar kialakítását tervez a Deák Ferenc 
utcában. A beruházás által új körforgalom, pályaudvar és forgalmi épület létesítése 
a cél, amely az Alba Volán Zrt-vel konzorciumban valósulna meg. Az Európai Uniótól 
erre a célra igényelt támogatás 399.964.048,- Ft.

- A bölcsődei férőhely igény megnövekedése miatt, valamint Mór város egyetlen 
bölcsődéjének leromlott műszaki állapotának javításának érdekében, az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott a Közép-dunántúli Fejlesztési Ügynökséghez, és 
53.431.400,- Ft támogatást igényelt a Nefelejcs Bölcsőde felújítására.

MÓR, ISKOLAVÁROS

Alapvető cél az oktatás színvonalának megőrzése. Ennek egyik alapfeltétele az 
oktatás körülményeinek javítása, nyugodt, rendezett környezet megteremtése.

„Áttérünk az egy intézmény teljes felújítási programra”

2007. évben a Városi Bölcsőde általános felújítására került sor. Ennek keretében 
megtörtént a csoportszobákban, folyóson, vizesblokkokban az elektromos hálózat 
felújítása (vezeték és világító testek cseréje), meszelés, mázolás, a csoportszobákban 
burkolat cseréje, vizesblokkok teljes felújítása, védőnői szolgálat előtti terasz teljes 
átépítése, valamint a nyílászárók cseréje. A felújítás költsége: 31.500.000,- Ft volt.

A 2008. évben a Szabadság téri óvoda felújítására került sor. Az elektromos veze-
tékek cseréjét követően álmennyezet szigeteléssel lett kialakítva, majd a helyiségek 
meszelése és a belső nyílászárók, radiátorok mázolása történt meg. A középső vizes-
blokk második fele a hátsó vizesblokk egésze felújításra került, az első és hátsó épület 
– konyhai előkészítők leválasztásával – összekötő folyosója elkészült, konyha előtti 
szilárd burkolatú ételszállító járművek parkolója térkővel lett kialakítva, az épület 
tetőfelújítását követően a palafedést cserép váltotta fel. Az elvégzett munkák értéke: 
44.710.287,-Ft.

2009. évben KEOP-2007-5.1. Energetikai hatékonyság fokozása pályázaton az épület 
hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével indult önkormányzatunk. A nyertes 
pályázat után 2008.08.24-én aláírásra került a módosított támogatási szerződés. 
A beruházás elkészült 2009. június 30-án, az ünnepélyes műszaki átadás 2009. 
augusztus 07.-én megtörtént. A beruházás összértéke 26.990.000,- Ft, az igényelt 
támogatási összeg 13.495.000,-Ft.

    
A Szabadság téri óvoda hőszigetelése és nyílászáró cseréje
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2009. évben a Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése elne-
vezésű pályázata (KDOP-2008-5.2.2A) támogatást nyert el. Ezt követően 2009. év 
őszén a beruházás során elkészült az épület homlokzati felújítása a komplex akadály-
mentesítéssel együtt, továbbá megtörtént a pályázatban szereplő eszközbeszerzés 
is. A beruházás lezárásaként kertészeti munkák, játszóeszközök beszerzése telepítése 
2010. év tavaszán valósult meg. A beruházás 49.999.000,- Ft pályázati támogatással, 
összesen 72.734.618,- Ft költségből valósult meg.

Az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján meghirdetett intézmények infrastrukturális 
pályázaton a Pető;  Sándor Általános Iskola Lovarda utcai épületének homlokzati 
nyílászáró cseréjére támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás az igényelt 
összeg egy részét biztosította, így önerő biztosításával együtt a cserék az Ady E. utca 
folyosói és a tantermek első és második emeleti ablakaira terjedt ki. A beruházás költ-
ségvetése 18.623.775,- Ft.
Az étkezőt és két tantermet magába foglaló új épületszárny megépítéséhez 
a képviselő testület összességében 120.000.000,- Ft-ot biztosított. A tervezés
megkezdődött, de az elhúzódó egyeztetési eljárás miatt a kivitelezés csak 2011-ben 
kezdődhet meg.

A Pető;  Sándor Általános Iskola új épületszárnyának látványterve

A teljes felújítási program mellett jut erőnk a létesítményeink kisebb összegű terv-
szerű felújítására, állagmegóvására. Ennek keretében a következő munkák valósultak 
meg:

2007. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

dr. Zimmermann Ágoston
Általános Iskola

 -   tornatermi sportpadló
cseréje

2.993.760,-

Pető;  Sándor
Általános Iskola

 -   tornatermi
ereszcsatorna csere

89.615,-

Mindösszesen: 3.083.375,-

2008. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Pitypang óvoda  -    orvosi szoba kialakítása 650.000,-

Pitypang óvoda  -    tornaszoba felújítása 780.000,-

Pető;  Sándor Ált. Iskola  -    orvosi szoba kialakítása 350.000,-

dr. Zimmermann Ágoston
Általános Iskola

 -   tetőszigetelés javítása 580.000,-

Napsugár Óvoda  -   tetőszigetelés javítása 1.420.000,-

Városi Bölcsőde  -   felszíni csapadékvíz-
elvezetése

850.000,-

Radnóti Miklós.
Általános Iskola

 -   hátsó udvarának
portalanítása

7.000.000,-

Városi
Kórház-Rendelőintézet

 -   elektromos ajtók
kialakítása

2.600.000,-

Szent Erzsébet
Kat. Ált. Iskola

 -   bejárati lépcsősor
felújítása

325.000,-

Napsugár Óvoda  -   árnyékoló felszerelése 1.170.000,-

Mindösszesen: 15.725.000,-



58 59

2009. év

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Radó Antal
Művelődési Központ

 -   beázások
megszüntetése
(palapótlás,
bádogozás)

350.000,-

Pető*  Sándor
Általános Iskola

 -   2 db bukó nyíló
ablak cseréje

 -   bádogozott
tetőszakaszon 
(Lovarda u. – Ady E. 
u sarkán) felszakadt 
bádogozás pótlása

550.000,-

dr. Zimmermann Ágoston
Általános Iskola

 -   műpadló cseréje
tantermekben

 -   beázások helyreállítása
 -   álmennyezet javítása

800.000,-

Okmányiroda  -   tető javítások,
cserép pótlások

150.000,- 

Pászti Miklós Zeneiskola  -   utcafronti kerítés
vizesedésének
megszüntetése, 
átépítés

400.000,-

Nefelejcs Bölcsőde  -   beázás megszüntetése
a konyhánál

 -   külső hidegburkolat
javítása

290.000,-

Pitypang Óvoda  -   meglévő zsírfogó
rendszer felülvizs-
gálata és ez alapján 
karbantartása

 -   radiátorok cseréje
 -   tetőhéjalás szétfagyott

cserepeinek cseréje

450.000,-

Napsugár Óvoda  -   udvari hársfák
felgallyazása és
füvesítés

100.000,-

Meseház Óvoda  -   megdőlt téglakerítés
bontása és újraépítése 

290.000,-

Felsődobosi
Művelődési Ház

 -   W.C. gödör ürítését
követően fertőtlenítés, 
átalakítás 

 -   kémény bontása és
bádogozással történő 
lezárása

 -   járda bontása és
újraépítése
járdalapokkal

150.000,-

Felnőtt háziorvosi 
rendelő

 -   megnyílt kéménytestek
visszabontása

 -   palahiányok pótlása
 -   homlokzaton lefagyott

vakolatok pótlása
 -   ereszcsatorna javítása

480.000,-

Gyermek háziorvosi 
rendelő

 -   ereszcsatorna pótlása
 -   vakolatjavítások
 -   lépcsők javítása

350.000,-

Mindösszesen: 4.360.000,-

2010. év

Beruházás

megnevezése

Jellemző mennyiségei Beruházás költsége

(Ft)

Napsugár Óvoda  -   lapostető szigetelés
javítása

150.000,-

Pető*  Sándor
Általános Iskola

 -   tornatermi lemezfedés
javítása, homlokzati 
világító felületek 
rácsozása

600.000,-
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volt Uránia Mozi  -   tető és ereszcsatorna
pótlása, javítása

300.000,-

Felsődobosi
Művelődési Ház

 -   orvosi rendelőbe és
műveéődési házba
vízbevezetés

180.000,-

Lamberg Kastély  -   homlokzati kődíszek
javítása, restaurálása

700.000,-

Bányász nyugdíjas klub, 
Művelődési Ház

 -   belső falvizesedésének
elhárítása, ereszcsa-
torna javítása

300.000,-

Művelődési Ház  -   nagyterem parketta
csiszolása, lakkozása

770.000,-

Mindösszesen: 3.000.000,-

Több nem a városi önkormányzat fenntartásában lévő intézmények épület-felújítá-
sához nyújtott anyagi támogatást a képviselő-testület.

Beruházás

megnevezése
Jellemző mennyiségei

Beruházás költsége

(Ft)

Táncsics Mihály 
Gimnázium

 -   kerítésépítés
 -   udvari pavilonépítés

665.000,-
1.300.000,-

Perczel Mór Szakképző 
Iskola és Kollégium

 -   telepi könyvtár átadása,
belső átalakítás

 -   kollégium belső
átalakítása

3.000.000,-

2.500.000,-

Gárdonyi Géza
Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola

 -   udvari labdafogóháló
készítés

200.000,-

Szent Erzsébet Római 
Katolikus Általános Iskola

 -   udvari burkolása,
játszóeszközök
telpítése

2.300.000,-

Átmeneti Szálló  -   tetőfelújítás 1.485.528,-

Mindösszesen: 11.450.528,-

Városunkban alapvető célként került megfogalmazásra és teljesítésre az oktatás 
színvonalának megőrzése, emelése, kiemelten az, hogy a tehetség, a szorgalom, és 
a tudás legyen a diákok érvényesülésének alapja és ne a szülők anyagi helyzete.

Városvezetési programunkban fontos célként jelöltük meg az esélyegyenlőség 
megteremtését a tanulóknak, intézményeknek egyaránt. Ennek szellemében 2007. 
évben elkészült Mór Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Terve, melyet 2009. évben felülvizsgáltunk és aktualizáltunk.

Önkormányzatunk a pénzügyi lehetőségein belül támogatja és fontos területnek 
tartja az intézmények működtetését. 

2007. év folyamán Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete, átérezve a 
kistelepülések helyzetét, 2007. augusztus 31-vel átadta a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásába a Radnóti Miklós Általános Iskolát, mint központi székhely 
intézményt.

Oktatás a a Móri Többcélú Kistérségi Társulás központi székhely intézményében,
a Radnóti Miklós Általános Iskolában

Ezzel egyidőben bővült a Móri Intézményfenntartói Társulás Söréd, Nagyveleg mel-
lett Csákberény felsőtagozatos tanulóival.

Elindult az „egy intézmény teljes felújítási program”, 2007. évben a Városi Bölcsőde, 
2008. évben a Meseház Óvoda került felújításra. 2009. évben a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, 2010. évben a Pitypang Óvoda teljes felújítására pályázat került 
benyújtásra, valamint elindult a Pető:  Sándor Általános Iskola Wekerle Sándor utcai 
épületének kiváltása.

Megvalósult a közoktatási intézményekben a kötelező eszközök és felszerelések 
biztosítása. 
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Kialakításra kerültek az orvosi-védőnői szobák, valamint a Pitypang Óvodában a 
tornaszoba.

Orvosi-védőnői szoba a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában

Fejlesztettük az iskolai számítástechnikai oktatáshoz szükséges gépparkot, az Alcoa 
támogatásával a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 2008-ban – a móri 
intézmények között elsőként – digitális táblát szerzett be.

Digitális tábla a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában

Önkormányzatunk a TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0026. „Kompetencia alapú oktatás be-
vezetése Mór város nevelési-oktatási intézményeibe” c. pályázaton 56 millió forintot 
nyert.

Jelenleg elbírálás alatt van a 
- TIOP 1.1.1-07/1-2008-1125 
„Interaktív táblák” – 27 mFt, valamint
- TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0095. 
„Tanulói laptop” – 46 mFt  
pályázat.
A városban működő közoktatási és közművelődési intézmények minden pályáza-
ti lehetőséggel élnek, és így a 2006-2009. években összességében 54.081 eFt-ot 
nyertek.

A gyermek, diák és felnőttek étkeztetését ellátó tálaló és főzőkonyhák a HACCP 
(minőségirányítás) rendszer előírásai szerint működnek.

A HACCP (minőségirányítás) rendszer előírásai szerint működő főzőkonyha

A gazdaságosabb működtetés végett összevonásra került óvodai főzőkonyhák jó 
színvonalon biztosítják az óvodai étkeztetést.

Összevont óvodai főzőkonyha a gazdaságosabb működtetés érdekében
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Folyamatosan biztosított a gyermekek, tanulók számára az iskolatej-program, vala-
mint az úszásoktatás támogatása.

Gyermekek a Wekerle Sándor Szabadidőközpont úszodájában

Minden nevelési-oktatási intézményben magas színvonalon folyik a német nemze-
tiségi nevelés, oktatás és a nemzetiségi hagyományok ápolása, melyet önkormány-
zatunk is a kiemelt területek között támogat.

Megvalósult a művészeti oktatás képzési irányainak bővítése a táncművészeti ág 
bevezetésével. 

A városban két intézményi pszichológus munkája segíti a gyermekek, * atalok érzel-
mi és pszichikai nevelését.

Az Intézményi Gondnokság jelenleg saját szervezetén kívül 9 intézmény pénz-
ügyi-gazdálkodási feladatait látja el, 8 fő közalkalmazottal. Fő feladatuk a pénzügyi 
gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenység.

A racionálisabb munkaszervezés, költségtakarékosság érdekében 2009. augusztus 
31-vel a Radnóti Miklós Általános Iskola főzőkonyhája, majd 2008.július 1-ével a Pe-
tő*  Sándor Általános iskola, a dr.Zimmermann Ágoston Általános Iskola és a három 
móri óvoda gazdasági önállósága is megszűnt és a gazdálkodási feladatok ellátását 
az Intézményi Gondnoksághoz helyezte a képviselő-testület.

Röviden a városban működő közoktatási és közművelődési intézményekről az 
elmúlt kétéves időszak vonatkozásában:

A Meseház Óvoda Mór legrégebbi nevelési intézménye.
A fenntartó az elmúlt években az intézmény működési feltételeit jelentős mérték-
ben tökéletesítette. Udvara a város intézményei közül a legnagyobb zöld terület. 

Jól felszerelt, rendezett. 5 csoportban szakképzett közösség „A külső világ tevékeny 
megismerése” helyi programmal 140 kisgyermek nevelését végzi. Kiemelt területeik 
a mozgás, a vizuális nevelés, a gyógytorna, logopédiai fejlesztés és a zene óvoda. A 
Madárbarát Óvoda cím után Zöld Óvoda illetve ÖKO-óvoda címre pályáznak.

Jól felszerelt, rendezett csoportszoba a Meseház Óvodában

A Napsugár Óvoda nevelési programja a művészeti nevelésre épül. Az intézmény-
ben zenei tehetséggondozás, néptánc, drámajáték, hagyományápolás és német 
nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. Kiemelt feladataik az érzelmi nevelés, a környezet-
tudatos magatartás megalapozása, a sokoldalú képességfejlesztés. 

Az egyenlő hozzáférés és esélyteremtés érdekében az óvoda sikerrel pályázott és 
bevezette a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. Az óvoda informatikai 
eszközökkel, és új udvari játékokkal gazdagodott.

     
Szabadtéri oktatás a sokoldalú képességfejlesztés jegyében a Napsugár Óvodában
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A Pitypang Óvoda az elmúlt négy évben a pályázatok révén tovább fejlődött, udva-
rai, csoportszobái korszerűen felszereltek.

Csoportszoba a Pitypang Óvodában új, korszerű felszerelésekkel

Nevelőtestületük innovatív, jó pedagógiai gyakorlatot folytat, kiérdemelve a város 
és a szülők elismerését.

     
Életképek a Pitypang Óvodából

Az óvoda 2008 évben PRO URBE kitüntetésben részesült.
A jövőben sikeres Uniós pályázat esetén az óvoda épülete felújításra kerül.

A Pető"  Sándor Általános Iskola szerteágazó tevékenységével növelte a nevelő 
- oktató munka színvonalát, így pedagógiai munkája mérhetően hatékonyabb és 
eredményesebb lett.
A tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban az egyéni bánásmód érvényesítésé-
vel az esélyteremtő iskola elvárásait teljesíti.

A német nemzetiségi nevelés – oktatás mellett az angol nyelvet választhatják az 
iskola tanulói.

A Pető/  Sándor Általános Iskola nemzetiségi csoportja a március 15-ei ünnepségen

Az egészséges életmód kialakításában biztosították a sport, és a mindennapos 
testedzés feltételeit.

A nemzetközi, országos, megyei és körzeti szintű tanulmányi- és sportversenyeken, 
kulturális fesztiválokon  tanulóik rangos helyezéseket érnek el.

A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézmé-
nyekben” c. pályázat eredményeként a 2009/10. tanévben bevezették a kompeten-
cia alapú nevelést-oktatást.

A Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában német nemzetiségi, emelt szintű 
testnevelés, valamint emelt szintű angol nyelvoktatás folyik. 2006. szeptemberétől 
5. osztálytól, 2007. szeptemberétől 1. osztálytól felmenő rendszerben vezették be az 
emelt szintű angol nyelvoktatást, melyhez korszerűsítették a nyelvi labort.

A könyvtári állományt angol nyelvű könyvekkel, szótárakkal bővítették.
Az önkormányzat támogatásával valamennyi tanteremben biztosított az internet 
hozzáférése.

Egy sportverseny a sok közül a Dr. Zimmerman Ágoston Általános Iskolában
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Az intézmény diákjai évről évre szép sikereket érnek el. A 2009/10-es tanévben 
tanulmányi és sportversenyeken országos szinten 54 helyezést, megyei megmé-
rettetéseken pedig 184 helyezést szereztek. Az iskolában a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
elnyerésével bevezették a kompetencia alapú oktatást. Ez által a legkorszerűbb 
eszközök beszerzése is lehetővé vált, melyekhez minden tanuló hozzáférhet.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fő feladata az alapfokú 
művészeti nevelés és oktatás. Az intézmény munkája nemcsak a város kulturális 
életének színfoltja, hanem megyei és országos szinten is elismert.
A 2007/2008-as tanévben lezajlott szakmai minősítés alkalmával az iskola elnyerte 
a „Kiválóra minősítetett alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Az intézmény 
biztosítja a Móri I* úsági Fúvószenekar utánpótlását. Növendékeik rendszeresen 
részt vesznek országos és megyei versenyeken is. Tanszakaik közül kiemelkedő telje-
sítményt nyújtanak a rézfúvós és népi énekes tanulók, akik rendszeresen előkelő 
helyezésekkel öregbítik a város és az iskola hírnevét országos versenyeken is.

Hangverseny a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Az elért eredmények hűen tükrözik a pedagógusok, növendékek színvonalas és 
kitartó munkáját.

A Radnóti Miklós Általános Iskola városunk egyik legsikeresebb és legnagyobb 
múlttal rendelkező Pro Urbe díjas intézménye, amely a 2007/2008-as tanévtől a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik, mint székhelyintéz-
mény.

Specialitásai a nemzetiségi német, angol nyelv oktatása, integrált művészeti neve-
lés, ének-zene tagozat. 

Az itt tanuló diákok teljesítményükkel (megyei, országos helyezésekkel) nagyban 
hozzájárulnak a Radnóti külső megítéléséhez. Évről-évről nagy érdeklődés mellett 
rendezik meg az iskolai projekt-hetet.

Az iskola nevelőtestülete 2008-ban elnyerte a „A legjobb munkahely” elismerést

Az oktató-nevelő munkát egy kiváló alkalmazotti közösség látja el, akik 2008-ban 
elnyerték „A legjobb munkahely” elismerést.

A Radnóti Miklós Általános Iskola nevelőtestülete

Városunkban a Szent Erzsébet Rk. Általános Iskola a Székesfehérvári Egyházmegye  
fenntartásában működik.

Az elmúlt 2 évben az Önkormányzat a 10 évre kötött Közoktatási megállapodásban 
foglaltak szerint támogatta az intézményt. A támogatás a működéshez szükséges 
pénzügyi források kiegészítését jelenteti.

Ezen túlmenően 2008-ban önkormányzati támogatással elkészült a balesetveszé-
lyessé vált bejárati lépcsősor teljes felújítása, valamint 2009.év szeptemberében az 
iskola belső udvarának parkosításához, térkövezéshez városunk képviselő-testülete 
2.300 eFt összegű támogatást nyújtott.
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A megújult belső udvar a Szent Erzsébet Rk. Általános Iskolban

Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakis-
kolája fenntartója a Fejér Megyei Önkormányzat.
Mór Város Önkormányzata ( gyelemmel kíséri és segíti a Fejér Megyei Önkormány-
zat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája tevékenységét is, 
bár nem városi fenntartású intézmény. A móri telephely és a tanulólétszám közel 
felének móri illetősége kapcsán fontosnak érzi az együttműködést. A 2007-2008-as 
tanévben az iskolai sportpálya labdafogó hálójának magasításához járult hozzá.

A 2008-2009-es tanév elején pedig a Polgármesteri Hivatal által megkért Arany Dip-
lomát adta át Fenyves Péter polgármester úr az intézmény korábbi igazgatójának, 
Dömötör Lászlónak.

Arany Diploma átadása Dömötör László korábbi Igazgató Úrnak

A 2009-2010-es tanévben az intézmény iskolaorvosi ellátását támogatta Mór Város 
Önkormányzata.
Az intézményt az önkormányzat rendszeresen bevonja az adventi vásár tevékeny-
ségébe, a Mórért hűségjutalomba, a „Mór Város Kiváló Pedagógusa,” az „Akikre 
büszkék vagyunk”, a Móri Diák Művészeti Fesztiválba, és a „Legeredményesebb móri 
diák” kitüntető cím adományozásába.

A Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma Mór 
központjában található, idén tartotta fennállásának 125 éves évfordulóját. 

A fennállásának 125 éves évfordulóját ünneplő intézmény kollégiuma

Ez alatt a hosszú idő alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül az iskola és a szakkép-
zés. A szakmai képzéseknél már az új OKJ-s modulrendszerű képzéseket indítottak 
és a szakközépiskolai képzésnél új szakmacsoportok jelentek meg. Az iskolához 
kollégium és egy jól felszerelt tanműhely is tartozik, a legmodernebb pneumatikai 
és CNC berendezésekkel.

Ez év februárjától beléptek a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj programba, amely a 
hiányszakmákat tanuló diákoknak ad anyagi segítséget a tanulmányi eredménye-
ik alapján. Végzett tanulóik a környék vállalatainál, vállalkozóinál és a boltokban 
egyaránt elhelyezkedhetnek, és a visszajelzések alapján  munkájukkal elégedettek a 
munkáltatók.
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MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI HELYZETE,
GAZDÁLKODÁSA, DÖNTÉSEINEK IRÁNYAI

A Képviselő-testület a 2006-2010. közötti évek döntéshozatalai során a gazdálkodás 
biztonságának megteremtésén munkálkodott.

A forrásfelhasználás alapvető irányát a stabil, fenntartható takarékos működtetés 
határozta meg, amelyet a racionális intézkedések hatására 2007-2009. években hitel 
igénybevétele nélkül ( nanszíroztuk.

Az alapfeladat-ellátás szakmai színvonalát a központi szerepvállalás csökkentése 
ellenére megőriztük, lehetőségeinkhez képest javítottuk.

A racionálisabb forrásfelhasználást konszenzusra épülő döntéshozatallal értük el. A 
2006. évtől 2010. évig terjedő időszakban a működési költségek arányát 84,21%-ról 
65,69%-ra csökkentettük, fejlesztési kiadásainkat 15,8%-ról 34,31%-ra növeltük.
A működési költségek optimalizálása eredményeként javítottuk a normatív állami 
támogatásra jogosult intézmények ( nanszírozási mutatóit, 56 mFt-tal mérsékeltük 
az önkormányzati támogatást.

A szervezési és kiadáscsökkentési intézkedések eredményeként a személyi juttatás 
és járulékok működési költségeken belüli aránya 60,6%-ról 46,1%-ra, az alkalmazotti 
létszám 670 főről 516 főre módosult, amelyből a tényleges létszámcsökkentés 73 fő 
volt. 

Jelentősebb meghatározó döntéshozatalaink keretében a Radnóti Miklós Általános 
Iskolát a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába integráltuk.

Egységes szervezetbe vontuk össze intézményeink pénzügyeinek és gazdálkodá-
sának ügyvitelét, amely a szakmai önállóság és gazdálkodási biztonság megőrzése 
mellett megtakarítást eredményezett.
A Kórház- Rendelőintézet 2008 őszétől megújult feladat-ellátási struktúrában, jelen-
tősen csökkentett létszámmal folytatja munkáját.

Az előző ciklusból áthúzódó, kedvezményes kamatozású hiteleinket az önkor-
mányzati infrastruktúra fejlesztésére fordítottuk, amellyel a működési költségeink 
csökkentésén túl a magántulajdonok értékének növeléséhez is hozzájárultunk. A 
hitel felhasználásával az önkormányzat 1,1 milliárd Ft-tal növelte vagyonát. Az MFB 
Rt. által közvetített hitelkonstrukció kedvező igénybevétellel biztosított forrást az 
önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéséhez. Az akkori 6,5%-os hitel kamatbázis 
mellett ez a konstrukció 2%-os kamatbázis alapon került meghirdetésre.

A Táncsics Mihály Gimnázium fenntartója a Fejér Megyei Önkormányzat. Telephe-
lye, közvetlen kapcsolata a mindennapi ügyek intézésében azonban ezer szál köti 
Mór városához, diákjainak közel kétharmada móri. 

Az intézmény az önkormányzat segítségével tud felépíttetni 2010 nyarán a gim-
názium udvarán egy pavilont, amely külső rendezvények, tanórák, kulturális városi 
rendezvények alkalmával egyaránt hasznukra válik. A kölcsönös, jó együttműködés 
eredménye többek között a gimnáziumi diákoknak a helyi rendezvényeken való 
szereplése, segítő részvétele.

A Táncsics Mihály Gimnázium épülete

Céljaik között szerepel az intézmény teljes felújítása, ami elengedhetetlenné teszi a 
móri és a megyei önkormányzat együttműködését.
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2008. évben fejlesztési célú forrásszerzés céljából 1 milliárd Ft-nak megfelelő 
összegben CHF alapú kötvényt bocsátottunk ki kedvező kamatkondíciók és kibo-
csátási költségek mellett, 20 éves futamidejű törlesztési periódussal.

Az önkormányzat a forrásbevonással lehetőséget teremtett a 2007-2013. évekre 
kiterjedő fejlesztési elképzeléseinek és a Képviselő-testült által meghatározott 
egyedi beruházási célok megvalósításához, pályázati önerők biztosításához, Európai 
Uniós forrásokból megvalósuló pályázatok átmeneti * nanszírozásához.

A 2010. évi Képviselő-testületi döntéseket * gyelembe véve céltartalékon 428 millió 
Ft kötvényforrás áll rendelkezésre további fejlesztési feladatok megvalósításához, 
amelyből 112 millió Ft a panelprogramot támogatja.

A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközt annak felhasználásáig befektettük, 
amely az eltelt időszakban napjainkig mintegy 210 millió Ft hozamot eredményezett, 
amely * nanszírozta a 2010-ig felmerülő 50 millió Ft körüli hitelkamatot, továbbá a 
felmerült szakértői díjakat.

Fejlesztési célú forrásteremtéseink során kiemelt * gyelmet fordítottunk az eladó-
sodás mértékének reális keretek között tartására, a bekerülési költségek minimalizá-
lására, a vissza* zetés optimális intervallumának meghatározására.

Az eltelt időszak alatt jelentősen átrendeződött bevételi forrásaink megoszlása, és 
ennek megfelelően kiadásaink szerkezete.

Az önkormányzat teljesített bevételei az említett 4 évben növekvő tendenciát 
tükröznek, de a jogcímek közötti elemzés prezentálja a folyamatos átrendeződést, 
amely legfőképp a központi szabályozás-változás következménye.

Mór Városi Önkormányzat költségvetis bevételeinek alakulása
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Költségvetési támogatások alakulása

Az eltelt 4 év eredményes pályázatainak köszönhetően 1.000 millió forintot nyertünk 

el közvetlenül a város infrastrukturális fejlesztéseire, és további 400 millió forint 

egyéb fejlesztéseket (szeméttelep, panelprogram, 81-es csomópont, oktatás) tett 

lehetővé..

Az iparűzési adó meghatározó szerepét annak a főösszegen belüli aránya tükrözi, 

amely 2008. évi kiemelkedő volumennövekedésével jelentős mértékben hozzájárult 

a gazdálkodási stabilitáshoz és a város fejlődéséhez.

A pénzpiaci és gazdasági válság jelentősen visszavetette a cégek termelését, amelyre 

érzékenyen reagált költségvetésünk.

2009. évben a gazdasági válság hatására 36%-ról 27%-ra mérséklődött a be+ zetett 

adó.

Az eltelt 4 év időszakának gazdasági programjában foglalt egyik fontos célkitűzés 

a móri székhelyű/telephelyű vállalkozások közigazgatási területünkön történő 

megtartása, újabb vállalkozások letelepedéséhez optimális előfeltételek megte-

remtése volt.

A fenti célkitűzés megvalósítását igazolja, hogy a pénzpiaci válság közepette, anyagi 

lehetőségünkhöz mérten 2009. január 1-től 1,93%-ra csökkentettük az iparűzési adó 

mértékét, továbbá bővítettük az adó+ zetés alól mentesített vállalkozások körét.

A helyi adórendszer keretén belül az önkormányzat mentesítette a 70 éven felü-

lieket a kommunális adó, az évi 10 m3 alatti vízfogyasztókat pedig a talajterhelési díj 

meg+ zetése alól, az önkormányzati bérlakások után 2007. évtől kezdődően nem kell 

meg+ zetni a kommunális adót.

A 2007. évben bevezetett idegenforgalmi adót az érintett vállalkozások javaslatainak 

+ gyelembevételével az idegenforgalom fellendítésére fordítjuk.

Városunkban kiemelkedően jó az adó+ zetési morál, amelyért köszönet illet minden 

érrintettet.

Az iparüzési adőbevétel hitel nélküli főösszeghez való aránya

A ciklusprogramban foglalt középtávú feladatunk a működési és a fejlesztési kiadások 

ésszerű arányának kialakítása volt. Ez rendkívüli módon igényelte a költségvetési 

fegyelem megerősítését.

A működési költségvetés elemzése kapcsán tükröződik a költségtakarékosság 

irányába ható döntések eredménye.
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Mór Városi Önkormányzat költségvetési kiadásainak alakulása

Összegzés az eltelt négy év eredményeiről:

A Képviselő-testület döntéshozatalaival:

- megőrizte intézményhálózatát,

- racionalizálási döntéseit az alapfeladat-ellátás szakmai színvonalának megőrzése 
mellett hajtotta végre,

- a közalkalmazotti ágazat létszámcsökkentését csoportos létszámleépítés mellett 
természetes fogyással és a PÉP-es programnak köszönhetően fokozatos kivezetéssel 
valósította meg,

- szigorította a munkavállalói juttatásokat, a segélyezést rászorultsági alapokra 

helyezte, az önkormányzati támogatások rendszerét felülvizsgálta és átalakította,
- a vagyonhasznosítási bevételeket az önkormányzati vagyon növelésére fordította,

- megőrizte forgalomképes ingatlanvagyonát,

- működési hitel felvétele nélkül + nanszírozta a 2007-2009. közötti években 
az alapfeladat-ellátást,

- a Kórház- Rendelőintézet átalakításával, jelentős önkormányzati forrásfelhasználással 
megőrizte a móri és környékbeli lakosság számára az egyik legalapvetőbb 
szolgáltatást,

- 2007-2010. közötti években 2.962 mFt fejlesztést valósít meg,

- a megvalósított fejlesztésekhez 316 mFt hitelt vett igénybe és 572 mFt-ot használt 
fel a kötvénykibocsátás pénzeszközeiből,

- az 1 milliárd Ft kötvénykibocsátási bevételből fejlesztési céltartalékon jelenleg
428 mFt vár pályázati elbírálásokra,

- 555 mFt hosszú lejáratú hiteladósságot törlesztett.
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CIVIL SZERVEZETEK

Az önkormányzat kiaknázza a civil szervezeteinek tenni akarását, ötletgazdaságát, 
amely jól kamatoztatható a város fejlődése érdekében. A sport- és az egyéb civil 
szervezetek valós teljesítmény alapú programjait közel 30 millió forint elkülönített 
pályázati alap létrehozásával támogatjuk.

Az önkormányzat pénzügyi lehetőségein belül fontos területnek tartja és támogatja 
mind a versenysportot, az utánpótlás nevelést és a tömegsportot egyaránt.

Tömegsport a Radnóti Miklós Általános Iskolában

A nemzetközi hírű Móri Bornapok sikeres megrendezése a Radó Antal Könyv-
tár és Művelődési Központ szervezésével, a helyi civil szervezetek, vállalkozások 
közreműködésével  évről-évre egyre színvonalasabban kerül megrendezésre.

A Móri I+ úsági Fúvószenekar fellépése a Móri Bornapokon

EGÉSZSÉGÜGY

Iskola-egészségügyi és Védőnői Szolgálat

A védőnők fő célkitűzése az általuk gondozott családok egészségének védelme, 
megőrzése, fejlesztése. A móri Védőnői Szolgálat keretében 7 főállású munkatárs 
dolgozik; 2 iskolavédőnő, 5 területi védőnő. A szakmai irányítást az ÁNTSZ kistérségi 
vezető védőnője látja el. 

Az elmúlt években nagyon sok előrelépés történt annak érdekében, hogy munkáju-
kat az előírásoknak megfelelően végezhessék. Lehetőségük van különböző tanfo-
lyamokon való részvételre, továbbképzésre. Önkormányzatunk az országban elsők 
között biztosítja a móri 13 éves lányok HPV vírus elleni védőoltását. 

HPV vírus elleni védőoltás a móri 13 éves lányoknak

A szakmai minimumfeltételek biztosítottak, épületrészük szinte teljes egészében 
felújított. Az iskolákban az orvosi rendelők kialakításának köszönhetően nőtt az 
iskola-egészségügyi tevékenység színvonala. Az Anyatej Világnapja alkalmából min-
den évben kis ünnepséggel kedveskedhetünk az édesanyáknak és gyermekeiknek.

Anyatej Világnapja 2009
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Városi Kórház-Rendelőintézet

A város által fenntartott kórház helyzete stabilizálódott, az intézmény további 
működéséhez szükséges átszervezések megtörténtek, az elnyert Uniós pályázat 
várhatóan lehetőséget biztosít az új intézményi struktúra biztonságos fenntartásá-
hoz. A pályázat végrehajtása, a szükséges építési és műszerbeszerzési tevékenység 
folyamatban van.

- TIOP UNIÓS pályázat benyújtása 2008. március Kiemelt Kistérségi Egészségügyi 
Szolgáltató Központ kialakítása címmel
- TIOP pályázat pozitív elbírálása 691 m. Ft 2008. augusztus
- TIOP pályázat támogatási szerződés aláírása 2008. november
- Informatikai szállítások megkezdése 2009. júniustól folyamatosan

     
Egynapos Sebészeti Részleg a Városi Kórház-Rendelőintézetben

- Építési munkálatok megkezdése 2010. január 
- Orvosi műszer szállítások megkezdése 2010. áprilistól folyamatosan 
- Egynapos Sebészeti Részleg ünnepélyes műszaki átadása 2010. április 20.
- Egynapos műtéti tevékenység újraindítása (várhatóan) 2010. július 1.
- Rendelőintézet műszaki átadása (várhatóan) 2010. június 30. 
- Mentőállomás műszaki átadása (várhatóan) 2010. augusztus 25. 
- Rendelőintézet és mentőállomás (várható) használatba vétele 2010. augusztus - 
szeptember hónap.

SZOCIÁLPOLITIKA, CSALÁD

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézményben az elmúlt négy évben új fejlesztések, szolgáltatások kerültek 
bevezetésre.

Ingyenes számítógépes talpvizsgálatot tartanak a lakosság számára havi rendsze-
rességgel, adósságkezelési szolgáltatást vezettek be.

Ruhaadás körülményeinek lehetőségeit javították azáltal, hogy egy német vállal-
kozó támogatásával felújították és átszervezték az ingyenes ruhaadományozás 
szolgáltatásukat.

Két éven keresztül drog-prevenciós klubot és drog-prevenciós tábort tudtak mű-
ködtetni szakembereik vezetésével.

Kéthetes nyári napközis tábort szerveznek.

Karácsonykor adománygyűjtés koordinálását látják el, és a felajánlott ajándékokat a 
családokhoz kiszállítják.

Idősek klubjában programokat szerveznek: egészségvédelmi előadásokat, hang-
terápiát. Gyógymasszőr, természetgyógyász és pedikűrös szolgáltatás áll az idős 
emberek rendelkezésére.

Nefelejcs Bölcsőde

Nefelejcs Bölcsőde

A Bölcsődében 6 csoport működik.
A kicsikkel 13 szakképzett gondozónő foglalkozik, családias légkörben gondozzák – 
nevelik őket.
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Munkájuk lényege a gyermekek személyiségének céltudatos fejlesztése, az aktív 
tevékeny életmód biztosítása, az önállóságra és az egészségre nevelés.

Az intézmény alapítványa segít a gyermekek játékkészletének bővítésében, a to-
vábbképzések ' nanszírozásában, a szemléltető – illetve fejlesztőeszközök beszerzé-
sében.
Szolgáltatásként térítés ellenében játszócsoportot működtetnek a GYES-en lévő 
anyukák és gyermekeik számára.
Sószobájuk a téli időszakban segíti a gyermekek ellenálló képességének erősítését 
a légúti betegségekkel szemben.

SPORT, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

2006.december végén került először megrendezésre a Városi Családi Sportnap. 
Ezen a napon a város apraja-nagyja ingyenesen veheti birtokba a Wekerle Sándor 
Szabadidőközpontot.

Az uszodában játékos vetélkedőkön, úszóversenyeken vehetnek részt a gyerekek, 
' atalok egyénileg és családtagjaikkal közösen is.

Úszok a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban

A csarnok színpadján asztalitenisz versenyen, a galérián sakkversenyen mérhetik 
össze tudásukat az e sportágat kedvelők.

A sportcsarnokban kosárlabda, labdarúgás,  kézilabda játékos családi sorversenyek 
teszik még változatosabbá az együtt töltött vidám sportnapot.

Tömegsport a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban

Az önkormányzat minden résztvevőt megjutalmaz pólóval, édességgel, valamint a 
győzteseket kupákkal és különböző sportfelszerelésekkel.
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TURIZMUS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Városunk földrajzi és természeti adottságai kiválóak ahhoz, hogy a további városia-
sodás fő hajtóereje a turizmus legyen.
Ennek érdekében az elmúlt négy évben jelentős előrelépés történt.

Önkormányzatunk képviselő-testülete alapító tagként Csókakő önkormányzatával 
és a helyi, ill. kistérségi vállalkozásokkal, civil szervezetek csatlakozásával létrehozta 
a Móri Borvidék TDM Egyesületet.

Az egyesület sikeresen vett részt a KDOP-2008-2.2.1./A. számú pályázatán, ahol 
az önkormányzat által biztosított 6 és fél millió Ft önrész mellett közel 40 millió Ft 
támogatást nyert.

A 2007. őszén létrehozott Mórinform Iroda üzemeltetési joga a sikeres pályázatot 
követően átkerül a Móri Borvidék TDM Egyesülethez.

2010. évben ünnepeljük a Mór-Freudenberg testvérvárosi kapcsolat 20.évfordulóját.

2005-ben Valdobbiadene városával bővült testvérvárosi kapcsolatunk, majd 2009.
augusztus 1-jén került sor az erdélyi Nyárádszereda városával és a Nyárádmente 
Kistérséggel testvérvárosi szerződés aláírására.

A testvérvárosi megállapodás aláírása Nyárádszereda városával


