


Mérlegen az elmúlt négy év:
Az elmúlt négy év mér-
legét Fenyves Péter,
Mór polgármestere és
dr. Pálla József, a város
jegyzője az alábbiakban
összegezték.

ÁTALAKULT A KÖZIGAZ-
GATÁS A rendszerváltás
elmúlt 24 évének legna-
gyobb mértékű, önkor-
mányzatokat érintő feladat
átalakítása történt meg Mó-
ron az elmúlt 4 évben.

A közigazgatás feladat-
megosztása az állam és az
önkormányzatok között
2013. január 1-től vált való-
sággá. A kormányhivatalok
megalakításával a Polgár-
mesteri Hivatal az önkor-
mányzati közigazgatási fel-
adatokra koncentrálhatott.
Jelentős szervezeti átalakí-
tásokat is végrehajtottunk
ebben a ciklusban, amelyek
közül kiemelem az Intéz-
ményi Gondnokság meg-
szüntetését, aminek felada-
tait 2013. év közepén a Pol-
gármesteri Hivatal vette át,
ezáltal elkerülve a humán
és gazdasági területen meg-
lévő párhuzamosságokat,
illetve jelentős humánerő-
forrást megtakarítva. 2013-
ban jogszabály alapján a
Móri Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezeté-
nek feladatait a Polgármes-
teri Hivatal vette át. Intéz-
ményeink működtetésében
változás következett ebben
az évben, létrehoztuk Mór
Városi Önkormányzat Ellá-
tó Központját, ahova integ-
ráltuk az intézmények mű-
ködtetésében részt vevő
karbantartókat, takarítókat,
valamint a két konyhát,
összevonva. Ezzel az át-
szervezéssel munkaerőt ta-
karítottunk meg, az intéz-
ményi kiadások lényegesen
csökkentek, szakembereink
összehangolt munkájával
kiváltva a vállalkozói meg-
rendeléseket. A kormányhi-
vatalok megalakulásával, il-
letve a szervezeti átalakítá-
sok kapcsán át kellett vilá-
gítani a hivatali munkafela-
datokat. A feladatok mellé
kellett rendelnünk a szüksé-
ges minimális létszámot és
az így kialakult térkép alap-
ján szerveztük újjá a hivata-
li munkát, mindezek jelen-
tős személyi változtatások-
kal is jártak. A hivatalt Dr.

Pálla József jegyző és Dr.
Taba Nikoletta aljegyző ve-
zetik. A munkatársak szer-
vezetképzésekben vesznek
részt, melynek eredménye-
képpen a hivatali munka
szakszerűsége az elmúlt
években pozitív irányba
változott. Az ügyfélközpon-
túság maximális figyelem-
bevételével létrehoztuk a
központi ügyfélszolgálatot,
ahol folyamatosan alakítjuk
ki az egyablakos ügyintézés
lehetőségét. Ennek keretei
között megteremtettük a
hosszabbított ügyfélfoga-
dás szervezett formáját,
mely által szerdánként este
18 óráig várjuk ügyintézés-
sel ügyfeleinket. Folyama-
tosan fejlesztjük az elektro-
nikai lehetőségeket a hiva-
tali munka területén. Cé-
lunk, hogy megvalósulhas-

son az elektronikus ügyin-
tézés is a jogszabály által
meghatározott területeken.
Összegzésképpen mondha-
tom, hogy ebben a ciklus-
ban valóban egy új szemlé-
letű, új külsővel jelentkező
hivatal épült, azonban az
építkezés nem állhat meg, a
Móri Polgármesteri Hivatal
folyamatos fejlődésére van
szükség – zárja értékelését
Dr. Pálla József.

A pénzügyi-önkormány-
zati reform fontos eleme
volt a települések pénzü-
gyeinek konszolidálása, a
teljes fennálló adósságállo-
mány állami átvállalása. Az
állam működési rendszeré-
nek változása városunkat
pozitívan érintette. A mű-
ködés finanszírozásának
egyensúlya hosszútávon
tervezhetőséget, biztonsá-

gos gazdálkodást teremtett.
A négyéves időszak köze-
pétől az önkormányzat in-
tenzív fejlesztési progra-
mokba kezdhetett. Ennek
eredményeként több kie-
melt beruházás megvalósul-
hatott. Az autóipar termelé-
sének jelentős növekedésé-
vel a bevételek intenzíven
emelkedtek, így városunk
újabb programok végrehaj-
tásába kezdett. A rezsicsök-
kentés törvényi rendelkezé-
sei csökkentették a város
polgárainak kiadásait.
KIEMELT BERUHÁZÁ-
SOK Több kiemelt beruhá-
zás is megvalósult. Így –
nagyrészt Európai Uniós
forrásnak köszönhetően – a
Városközpont rehabilitáció
keretein belül a 2012-2013-
as években megújult a bel-
város. A Polgármesteri Hi-

vatal épületének homlokza-
ta, tetőszerkezete teljes kö-
rű felújításon esett át, a fű-
tési rendszer korszerűsítése
és a nyílászárók cseréje ál-
tal megnőtt az épület ener-
giahatékonysága is. A
Szent István park új, közös-
ségi funkciót kapott, ahol
egy kisebb tó középsziget-
tel került kialakításra, vala-
mint helyett kapott egy –
Európai Uniós szabványnak
megfelelő – játszótér is. A
park az új burkolatú sétá-
nyok kialakításával, új pa-
dok kihelyezésével, a meg-
növekedett füves felületek-
kel a lakosság és a turisták
számára vonzó közösségi
értékké vált. A Kapucinus
téri összekötő út is új bur-
kolatot kapott. Műemléki
jellegű térkő burkolatú par-
kolók kerültek kialakításra
a közszolgáltatások hozzá-
férésének javítása, és a bor-
napi rendezvények számára
kulturált helyszín biztosítá-
sa érdekében. A pályázat
keretében Mór egyik kie-
melt belvárosi tömbjének –
a cukrászdát, a papírboltot,
az optikus üzletet, valamint
a fodrászat Lovarda utcai
épületét magába foglaló
épületrészek – rehabilitáci-
ójára is sor került. A felújí-
tás során az épülettömb
szerkezete átalakult, s je-
lenleg 13 üzlet fogadására
vált alkalmassá. A projekt
teljes költsége közel egy-
milliárd forint volt.

Kulturális
sikerek

l A város zenei,
tánc és képzőművé-
szeti élete kimagasló,
a német nemzetiségi
hagyományok ápolá-
sában is jeleskedik.
Ezt nyugtázza a tavaly
ősszel felavatott, az
önkormányzat támo-
gatásával megvalósult
Szőlőművelő sváb
családot ábrázoló szo-
bor, melyet a város
legnívósabb, évente is-
métlődő rendezvény-
sorozata, a Móri Bor-
napok keretein belül
adtak át.

l A 2011. évet a
Mór Városi Önkor-
mányzat – a móri szü-
letésű jeles államférfi-
ról, Wekerle Sándor
háromszoros magyar
miniszterelnökről
megemlékezve – We-
kerle Emlékévvé nyil-
vánította, melynek ki-
teljesedése az egésza-
lakos, ércbe öntött ál-
lamférfi Erszébet té-
ren felálított szobra
volt.

l További kulturá-
lis sikerként könyvel-
hetjük el Szent István
államalapítót ábrázoló
mellszobor elhelyezé-
sét a róla elnevezett
parkban, a Szent Se-
bestyén szobor reno-
válását és az I. világ-
háborús szobor talap-
zatának felújítását is.

l Kiemelt városi
rendezvény a Móri Di-
ákművészeti Fesztivál
– amely minden évben
a március 15-ei nem-
zeti ünnepen kerül
megrendezésre -, a
MÓRIKUM Kultúr –
Fröccs – Fesztivál, a
Móri Szent György-
heti Vigasságok, vala-
mint a jótékonysági
célú Móri Karika.

l Kiemelkedő ren-
dezvény volt a város
történelme szempont-
jából Mór várossá
nyilvánításának 30.
évfordulójára rende-
zett, újévi koncerttel
egybekötött díszün-
nepség.

l A városközpont
rehabilitáció pályáza-
tához rendezvények is
kapcsolódtak, melyek
civilek és a Lamberg-
kastély Kulturális
Központ közreműkö-
désével valósultak
meg,mint például a
Környezetvédelmi és
Madárbarát Nap,
Mindannyian mások
vagyunk, Public Art,
Móri sváb lakodalmas,
Játsszunk együtt!

Hagyományőrzés Móron: sváb lakodalmas – a város egyik turistacsalogató látványossága Bányásznapi megemlékezés

Mór kulturális nagykövetei: a Móri Ifjúsági Fúvószenekar a megújult Erzsébet téren, a Wekerle-szobor előtt

„ Mór város 30 éves” . A felvétel a díszünnepségen készült
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szebb, gazdagabb lett a város

A kiemelt fejlesztések
felsorolása közül nem ma-
radhat ki a Nagy Benedek
szobrászművész által készí-
tett Wekerle Emlékműhöz
méltó környezet kiépítése
az Erzsébet téren. A tér az
átépítés során új díszburko-
latot kapott, új zöldfelüle-
tek – faültetés, díszcserje
ültetés, gyepesítés – kerül-
tek kialakításra, a díszvilá-
gítás, a kerti padok és az
akadálymentesítés komfor-
tosabbá és szebbé tették a
környezetet. Az átalakítás
61 millió forintba került.
JÁRDA ÉS PANELPRO-
GRAM A lakosság komfor-
térzetét növeli a 8 éve futó
járdaprogram, valamint a
2007 óta zajló Panelpro-
gram a város 1/3-os költ-
ségvállalásával. A választó-
körzetek kiemelt fejlesztési
programjai az út- és járdaé-
pítés, felújítás, a csapadék-
víz-elvezető rendszerek ki-
építése. 2013-ban 3,4 kilo-
méter hosszan épült új jár-
da a város több utcájában
108 millió forintból, s 540
méter hosszan történt árok-
burkolás.

Évek óta húzódó problé-
ma az új autóbusz-pályaud-
var szükségessége, amely a
2014. évben nyertes pályá-
zatnak köszönhetően elké-
szül a régi mentőállomás
helyén, ezzel is segítve a
járás településeinek helyi
fejlesztését. Tárgyalásaink
eredményeképpen a posta-
fejlesztési támogatás is po-
zitív elbírálásban részesült,
így az új, akadálymentesí-
tett ügyféltér decemberre, a
háttér infrastruktúra pedig a
jövő év elejére elkészül. A
móri közintézmények fej-
lesztése – a városközpont
rehabilitációja mellett –
újabb megaberuházást je-
lent a városban. Az elnyert
pályázati forrásnak köszön-
hetően Mór négy oktatási
intézményében épületener-
getikai korszerűsítés való-
sul meg, mely nagymértékű
megtakarítást eredményez
majd. A közelmúltban – a
Miniszterelnökség támoga-
tásával – létrejött és átadott
Wekerle Kiállításnak ott-

hont adó Lamberg-kastély
idén kezdődő részleges fel-
újítása is jelentős beruhá-
zásnak tekinthető. A szoci-
ális ellátás eredményeinek

megőrzése, az ellátottak na-
gyobb körben való bevoná-
sa – mintegy 16 százalék-
kal emelkedett a szociális
támogatások iránti kérel-

mek száma – a szociális há-
ló kiterjesztésének köszön-
hető. A gazdasági válság
csúcsán Mór városában a
munkanélküliségi arány

11,4 százalék volt, a városi
adókedvezmények eredmé-
nyeként és a gazdaság fej-
lődésével ez 2014-re 5,1
százalékra csökkent. A köz-

munkaprogram az önkor-
mányzat részére jelentős
segítséget jelent. A köz-
munkások hulladékgyűjté-
si, zöldterület kezelési, és
karbantartási munkálatokat
is ellátnak. Bevonásukkal
helyreállítottuk a Kálvária
temető ravatalozóját, felújí-
tottuk az Uránia Mozi épü-
letét. A közbiztonsággal
kapcsolatos fejlesztések kö-
zé tartozik, hogy 2010-ben
leraktuk a térfigyelő kame-
rarendszer alapjait, s azt az
elmúlt 4 évben folyamato-
san bővítettük, a közvilágí-
tási hálózat kiszélesítését
pedig lámpahelyek sűríté-
sével oldottuk meg. A gya-
logosok védelme érdekében
gyalogátkelőhely került a
Lamberg- kastély elé a for-
galom csillapítására, vala-
mint átalakításra került a
Dózsa György utcai csomó-
pont is.
MŰFÜVES SPORTPÁLYA
A város sporttörténelmében
meghatározó elem volt a
2014 márciusában átadott
műfüves sportpálya, amely
hozzájárul az utánpótlás
korszerű neveléséhez. A ci-
vil- és sportszervezeteket,
egyesületeket, történelmi
egyházakat és a város hír-
nevét öregbítő kezdemé-
nyezéseiket az önkormány-
zat folyamatosan támogat-
ja. A céltudatos városterve-
zésnek köszönhetően az
alapvető célkitűzéseink tel-
jesültek. Terveink megvaló-
sításához hozzájárult a kép-
viselőtestület elmúlt 4 évben
nyújtott felelősségteljes
munkája, valamint a város-
hoz érkező mintegy 5,5 mil-
liárd forint fejlesztési célú
pályázati támogatás és az
adósságátvállalás. Remélem,
a jövőben is minden feltétel
adott lesz a város további
fejlődésének megvalósításá-
hoz, melyhez városunk bő-
vülő anyagi lehetőségeit is
felhasználjuk – zárja az el-
múlt négy évről szóló
összegzését Fenyves Péter.

Az első Ezerjó Félmaraton – a Szent György–heti Vigasságok
keretein belül – több mint négyszáz futóval rajtolt el

Fenyves Péter polgármester: „Immár 10 éve erősítem a Mór Városi Önkormányzat képviselő-
testületének munkáját. 2004-től két éven át városfejlesztési igazgatóként tevékenykedtem, azó-
ta pedig – most a harmadik ciklusra készülve – Mór város polgármestereként”

A fejlődés nem áll meg: a móri borvidék ültetvényei nemrégiben százhúsz hektárral bővültek

Adókedvezmények vállalkozásoknak

Mór képviselőtestülete
2013 decemberében mó-
dosította a magánszemé-
lyek kommunális adójáról
szóló rendeletét, melynek
következtében csökkent a
különböző övezetekben
az éves díjfizetési kötele-
zettség. A helyi iparűzési
adóról szóló önkormány-
zati rendelet módosításá-
nak köszönhetően – a kis-
vállalkozások megsegíté-
sére – az új rendelet 2014.

január 1-től ismét adó-
mentességet biztosít az
állandó jelleggel iparűzési
tevékenységet folytató vál-
lalkozások számára meg-
határozott értékű adóala-
pig. Így mentesek az ipa-
rűzési adó megfizetése
alól azok az állandó jelleg-
gel iparűzési tevékenysé-
get folytató vállalkozások,
amelyek vállalkozási szintű
adóalapja nem éri el a 2,5
millió forintot.

Felnövekvő borásznemzedék
a történelmi borvidéken

A 730 hektáros Móri
borvidék az ország egyik
legkisebb borvidéke,
ahol mintegy 2400 sző-
lősgazda tevékenykedik.
A borvidék ültetvényei a
közelmúltban 120 hek-

tárral bővültek. Az új ge-
neráció fiatal borászai is
számos rangos elisme-
rést, díjat nyernek el a
szakmai kihívásokon,
amellyel a borvidék jó-
hírét tovább öregbítik.

A Szent György–heti borversenyre idén 61 termelő több
mint 180 tételt nevezett, az „Év Ezerjó Bora” cím a Frey
Pincészethez került, a Polgármesteri Vándorkupát pedig
az abszolút győztes, Kun Miklós vihette haza

Az idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a Móri Karika jótékonysági körtúrát mintegy 260 résztvevővel
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Műemléki jellegű térkő burkolatot kaptak az egyik bornapi helyszín, a Kapucinus tér parkolói. Megszépült a régi községháza előtti zöldterület is

Ismét régi szépségében pompázik a polgármesteri hivatal kastélyépülete. Nem csak a tetőt és a homlokzatot újították föl, de korszerűsítettek a fűtésrendszert , és javították a nyílászárókat is

A négy év kiemelt fejlesztései

A Wekerle emlékév eseményeinek megkoronázása volt a szoboravatás

Az idén márciusban átadott műfüves sportpálya sokat segít az utánpótlás nevelésében

A rekonstrukció után a város ékei lettek a cukrászdának, kis üzleteknek helyet adó épületek a Szent István park sarkán A városközpont rehabilitációja keretében varázsolták újjá a Lábas házat, amelynek szépsége korábban rejtve maradt

Az önkormányzat egyharmados költségvállalása mellett 2007 óta zajlik a panelprogram

Az átépítés után az Erzsébet tér méltó lett a Wekerle-szoborhoz. Új díszburkolat és zöldfelületek, valamint díszvilágítás és akadálymentesítés készült

A felújított Szent István park – szigettel ellátott – tóval és játszótérrel gyarapodott. A szigeten lakatfal áll

Az elmúlt négy évben felújítottuk a Pitypang óvodát



A város képviselői a négy évről
Választókörzetemet a fo-

lyamatos haladás jellemzi,
az előző ciklushoz hasonló-
an a mostani négy évben is
jelentős az előrelépés a kör-
zetben. A megvalósult fej-
lesztések közül elsődlegesen
a Kórház utcai járda teljes
megújítását emelném ki. Az
új járda megkönnyíti az idő-
sek közlekedését a kórház-
ba, az iskolásokét a Wekerle
Sándor Szabadidőközpont-
ba, a hozzátartozókét a Kál-
vária temetőbe. Ezáltal
szebbé, kulturáltabbá vált
környezetünk. Fontos fela-
dat volt a Dózsa György ut-

cai járda felújítása, melynek
második üteme idén nyáron
valósult meg. Új térköves
burkolatot kap az Erkel Fe-
renc utcai járda egy szaka-
sza, és megújul a Vágóhíd
utca rövidebb zsákutcája.
Nagyon fontosnak tartom a
panelprogram sikerességét,
és a hagyományos technoló-
giával épült ingatlanok felú-
jításához az önkormányzat
által adott egyszeri támoga-
tást.

A sikeres pályázatoknak
köszönhetően egyre több
társasházat újítunk fel a csa-
ládok örömére. A csapadé-

kelvezetés problémáját is
orvosoltuk a Cserhát utcai
garázssor rekonstrukciójá-
val, és az Álmos vezér utca
páratlan oldalán az árok
burkolásával.

Két kisgyermek édesap-
jaként tisztában vagyok ve-
le, mennyire fontos a közle-
kedés biztonságossága,
ezért pályázati források se-
gítségével biztonságos gya-
logátkelőhelyet építettünk
ki középsziget kialakításá-
val együtt a Dózsa György
utcai pékség előtt. A Pénzü-
gyi Bizottság elnökeként el-
mondhatom, hogy a város
pénzügyi helyzete stabil.

A takarékos gazdálkodás
eredményeként elegendő
forrás áll rendelkezésre a
működés és a fejlesztés fi-
nanszírozására. Bízom ben-
ne, hogy a lakosság ismét
megtisztel bizalmával, így a
következő ciklusban befe-
jezhetem a járdaprogramot,
és segíthetem a körzet to-
vábbi fejlődését.5. vk. – Dózsa György utcai járdafelújítás II. ütem

Bogyó Viktor

5. vk. Bogyó Viktor

Tizenegy éve dolgozom
Mór város képviselő-testüle-
tében a 7. számú választókör-
zet lakóinak bizalmából. A
környék érdekeinek képvise-
letét látom el a mindenna-
pokban, két városi bizottság-
nak is tagja vagyok. A Pénz-
ügyi Bizottság alelnökeként
fontosnak tartom kiemelni
azt, hogy a város költségve-
tése stabil, a befolyó iparűzé-
si adót pedig immár – a ko-
rábbi évektől eltérően – nem
működtetésre fordítjuk. A vá-
ros épülése, szépülése eddig
is büszkeséggel tölthetett el
minden lakost és környékbe-
lit, de a felszabadult források

fejlesztésekre fordításával to-
vábbi eredményeket érhetünk
el. A Települési Bizottság
tagjaként sok figyelmet for-
dítok a város fejlesztésével
összefüggő közbeszerzések
kiírására, az eljárások előké-
szítésére, véleményezésére. 4
évvel ezelőtt a legfontosabb
feladatnak a járdaépítést és a
csapadékvízelvezető árkok
kérdését tekintettem. Ennek
köszönhetően a Bányásztele-
pen immár teljesen megújult
az Úttörő utca páros oldala,
az Árki és Hunyadi utca egy
része, részben elkészült az
árokfelújítás a Kiserdő utca
páratlan oldalán, és az év vé-

gére elkészül az Árki utca
másik felének járdafelújítása
is. Három gyermekem és egy
unokám révén tisztában va-
gyok vele, mennyire fontos
az oktatás. A Perczel Mór
Szakképző Iskola Úttörő ut-
cai tanműhelyének felújítását
több mint 3 millió forinttal
támogattuk. Bányász múl-
tamnak köszönhetően tudom,
mit jelent a kemény munka,
de bányász szakvezetőként,
vállalkozóként és munkaadó-
ként azt is megtanultam, mi-
ként lehet hatékonyan szer-
vezni azt. Tudom és látom,
hogy kemény munkával sike-
reket érhetünk el. A követke-
ző 4 év célja mindenkinek
egy: a település vezető erejé-
nek megtartása minden terü-
leten – nem csak a kistérség-
ben, de országosan is –, és a
pályázati lehetőségek teljes
kihasználása, a Bányásztelep
mellett Árki-puszta további
felzárkóztatása, felvirágozta-
tása, a megkezdett munka
folytatása.7. vk. – Árki utca járdafelújítása I. ütem

Horváth Lajos

7. vk. Horváth Lajos

Számomra nem hatalmi
kérdéseket jelentett az ön-
kormányzati képviselőség,
hanem inkább egyenes
beszédet, és a város szolgá-
latát.

2010 októberében még
hittem abban, hogy képvi-
selőként lehet jelentőset al-
kotni, különösen hogy az
Mór Város Jövőjéért Egye-
sület polgármester jelöltje,
a Jobbik ellenzéki szavaza-
tai nélkül is 32,40 százalé-
kos választási eredményt
ért el.

Ám a többség, (másolva
a nagypolitikát), a túlhata-

lom erőpolitikája révén,
szimpla egyeduralomra tö-
rekedett, amely minden po-
zíciót magának követelt
az önkormányzati bizottsá-
gok vezetésében, és a testü-
leti döntéshozás vonatko-
zásban is.

Az elmúlt hónapok gesz-
tusgyakorlása sem feledteti
velem csalódásomat, mert
állítom, hogy lehetett volna
másképp is.

Például a választók 100
százalékának az akaratát fi-
gyelembe véve dönteni
ügyekben, egymást tisztelni
és „egy más”, magasabb

szintű politikai kultúrában
dolgozni.

Ám mindezen problé-
mák ellenére, a város fizi-
kai állapotában, különösen
a közterületek és középüle-
tek fejlesztésében valóban
tovább fejlődött, köszönhe-
tően az egyébként országo-
san is magasnak számító
iparűzési adó bevételeknek,
de még inkább az ott dolgo-
zók sokaságának.

Valamint a pályázati
önerőn felül szükséges uni-
ós forrásoknak, melyből
igazán jelentős részt sike-
rült elnyerni és felhasznál-
ni.

Képviselőnek lenni meg-
tiszteltetés volt, köszönöm
a lehetőséget azoknak, akik
Mór Város Jövője Egyesü-

let jelöltjeiben bíztak, ránk
szavaztak, aminek révén az
elmúlt négy évben önkor-
mányzati képviselőként
dolgozhattam.

Pál Csaba (Mór Város Jövőjéért Egyesület)

Pál Csaba

A 2010. évi önkormány-
zati választáson az MSZP je-
löltjeként lettem a móri kép-
viselő-testület tagja. Négyé-
ves munkám során a balolda-
li értékek és a móri szocialis-
ták véleményének következe-
tes képviseletére törekedtem.

Minden esetben a törvé-
nyesség megtartása, illetve a
helyi közösség érdekének
képviselete vezérelte munká-
mat. Tapasztalatommal és tu-
dásommal a bizottsági és tes-
tületi üléseken igyekeztem
formálni az előterjesztéseket,
a döntéseket. Több esetben is
sikerült a lakossági észrevé-
telek alapján tett indítványo-
mat többségi akarattá emelni.

Sajnos a móriak akarata
ellenére – hiába voltak a de-
monstrációk – a korszerűen
felújított kórház és rendelő-
intézet önállósága megszűnt.
Ez a döntés, amit végig elle-
neztem, már eddig is és a jö-
vőben is hátrányosan érinti
Mór lakosságát.

Fontosnak tartottam, hogy
a közbeszerzések minél szé-
lesebb vállalkozói körnek te-
remtsenek munka- és beszál-
lítási lehetőséget, átlátható és
következetes feltételek mel-
lett.

Kiálltam a korábbi sikeres
oktatási kezdeményezések –
például a Bursa Hungarica, a
tanulmányi ösztöndíjak, is-
kolatej program – folytatása
és megvédése mellett.

Az elmúlt négy évben a
vitathatatlanul a móriak érde-
két szolgáló fejlesztéseket tá-
mogattam. Volt azonban,
olyan döntés is, amely ellen-
ében több éves következetes
eltérő vélemény hangoztatá-
sával sem tudtam érvényt
szerezni. Véleményem sze-
rint az új buszpályaudvarnak
a jelenlegi helyszínen történő
megvalósítása lett volna cél-
szerű.

A választási ciklus során
rendszeresen tartott fórumok
igen nagy segítséget jelentet-
tek a képviselői munkámban.
A móri lakosság véleménye
gyakran megerősítette az el-
képzeléseimet, s erőt adott
azok képviseletére, illetve
számos új javaslatot kaptam.

Köszönöm a móriak eddi-
gi bizalmát és azt a segítsé-
get, amit munkámhoz nyúj-
tottak.

Iván János

Iván János (MSZP)

„Nincs nagyobb felelős-
ség, nincs nehezebben vég-
rehajtható feladat, mint
benne lenni a hatalomban,
és mégis megmaradni em-
bernek”(Végh Antal)

Tisztelt Választópolgá-
rok, Kedves Móriak!

A 2010-2014.közötti ön-
kormányzati ciklust 5-6
mondatban – erre kaptam
lehetőséget – értékelni le-
hetetlen. Tényfeltárás, hely-
zetelemzés helyett megtisz-
telő bizalmukat szeretném

megköszönni, amellyel le-
hetővé tették, hogy az el-
múlt 4 évben a Mór Város
Jövőjéért Egyesület képvi-
seletében – immár második
ciklusban – a képviselő-tes-
tület tagja lehettem.

Lehetővé vált számomra
a várost érintő felelős mun-
kában történő részvétel.
Döntéseimet mindig szak-
mai szempontok figyelem-
bevételével hoztam meg,
aktív résztvevőként a szava-
zás előtt az adott ügybe
belemélyedtem, felkészül-
tem, tisztázó kérdéseket tet-

tem fel, véleményt nyilvá-
nítottam.

Az utóbbi 4 évben köz-
gazdászként, könyvvizsgá-
lóként az Oktatási, Kulturá-
lis,- és Sport Bizottság tag-
jaként számos új ismerettel,
tapasztalattal gazdagodtam.

Képviselői feladatom el-
látása során célom az volt –
a politikai megosztás és
megosztottság közepette -,
hogy olyan döntések szü-
lessenek, amelyek legin-
kább szolgálják a városban
élő polgárok érdekeit, ezen
előterjesztéseket tudtam
szavazatommal támogatni.

Egyesületünk kizárólag
a város fejlődését, és külö-
nösen a lakosság érdekét

szolgáló javaslatokkal értett
egyet, amelyek a fejlődő,
kulturált, békés kisváros
megteremtéséhez hozzájá-
rulnak.

Brichter Józsefné (Mór Város Jövőjéért Egyesület)

Brichter Józsefné
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Civil munkám során mér-
nökként dolgozom a Fejérvíz
Zrt.-nél, és a Mórhő ügyeivel
is foglalkozom, két gyermek
édesapja vagyok. Önkor-
mányzati képviselőként az
egyes számú választókörzet
és az önök érdekeit képvise-
lem, körzetem fejlesztését a
legfontosabb feladatomnak
tartom, de szociális érzé-
kenységemből adódóan a

Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnökeként is tevé-
kenykedem. E tisztségemben
szorgalmaztam a segélyezés
átvizsgálási szempontjainak
kedvezőbbé tételét. Az ön-
kormányzati lakások bérbea-
dását személyre szabottá tet-
tük, karbantartásukat megol-
dottuk. Az előző négyéves
ígéreteimnek és terveimnek
megfelelően támogattam a
járdaépítési program megva-
lósítását, melyet a következő
ciklusban is szeretnénk foly-
tatni. A József Attila utcában
a Kölcsey utcáig, a Mónus Il-
lés utcában a Csokonai utcá-
ig terjedő szakaszon folytat-
tuk a megkezdett munkát. Új
burkolatot kapott a Perczel
utca járdája is a Szabadság
tértől a Vértes utcáig. Felújí-
tottuk a Vásártér utcai árkot
és megoldottuk a csapadék-
víz elvezetését a József Attila

és a Kinizsi utcák között. Az
elmúlt évek felújítási pro-
gramjainak keretében felsze-
dett járólapok újrahasznosí-
tásából – egyedi igények
alapján – anyagot biztosítot-
tunk a lakóknak mederburko-
láshoz és járdaépítéshez.

Családos emberként tu-
dom, mennyire fontos a fel-
növekvő generációk bizton-

sága. Az előző ciklusban bő-
vítettük a játszótereket. Most
a lakosság igényeinek meg-
felelően és gyermekeink vé-
delme érdekében elvégeztük
a Vértes utcai játszótér rész-
leges bekerítését. A Kinizsi,
Kölcsey és Vásártéri utcák-
ban a lámpahelyek sűrítése
járul hozzá a lakosság biz-
tonságának növeléséhez.

Gintner András

1. vk. Gintner András

1. vk. – A József Attila utcai járda felújítása a Mónus Illés
utca és a Kölcsey utca közötti szakaszon

Húszéves önkormányzati
képviselőség után, ezúton
is szeretnék Önöknek kö-
szönetet mondani azért a
támogatásáért, amely min-
dig is erőt adott ahhoz,
hogy a legjobb tudomásom
szerint szolgáljam az Önök
érdekeit. A FIDESZ kor-
mány alatt elfogadott szigo-
rú összeférhetetlenségi sza-
bályok miatt, az országgyű-
lési képviselői tisztségem
mellett már nem lesz lehe-
tőségem a helyi önkor-
mányzat munkájában részt
venni, de a jövőben is kie-
melt figyelmet kívánok a
szülővárosomra fordítani. A
parlamenti tevékenységem
során mindig is elsődleges
célom volt, hogy a lehető
legtöbb uniós és állami for-
rást tudjuk a fejlesztési pro-
gramokhoz biztosítani,
melynek sikerét a Móron
megvalósult milliárdos ér-
tékű beruházások is bizo-
nyítják. A sokrétű feladata-
im ellátása során mindig is
törekedtem arra, hogy fel-
készült, kellő tudással és
szakértelemmel rendelkező
emberekkel vegyem ma-
gam körül. Dr. Istvánfalvi
Dávid már évek óta segíti a
munkámat, a város és az itt
élők iránti elkötelezettsége
számomra mindig is meg-
kérdőjelezhetetlen volt.
Egy elhivatott, energikus fi-
atalembert ismertem meg a
személyében, aki megítélé-

sem szerint, az Önök bizal-
mából képes arra, hogy
folytassa a választókerület-
ben megkezdett munkát.
Ezúton kérem Önöket is,
hogy támogassák őt, mint a
fiatal generáció képviselő-
jét az önkormányzati vá-
lasztáson.

Tervek: A 2014. és 2015.
év fontos programja lesz a
város négy alapfokú oktatá-
si intézményének felújítása,
ami 600 milliós összkölt-
séggel, EU-s pályázati tá-
mogatással valósulhat meg.
Jövő tavasszal megtörténik
a 81-es út – Deák Ferenc
utcai híd lebontása, s kor-
szerű körforgalom kialakí-
tása további 500 millió fo-
rintos költséggel. A város-

központ rehabilitációjának
II. üteme várhatóan a 2014-
2019 közötti időszakban
valósulhat meg a polgár-
mesteri hivatal környezeté-
ben található piactér terüle-
tének helyreállításával.

Fejlesztések az elmúlt
négy évben: 2010-ben új
parkolók épültek a Velegi
út É-i oldalán, elvégeztük a
Deák Ferenc utca 81-es sz.
főút és a vasút közötti ré-
szén a vízelvezetés korsze-
rűsítését, a padkanyesést a
Radó Antal és Lakatos ut-
cákban és Tímárpusztán. Új
gyalogos hidat építettünk a
Velegi úton, szakaszos jár-
dafelújítást történt a Dobó
István utcában. 2011-ben
árokfelújítást végeztünk a
Klapka utcában. Lámpahe-
lyeket bővítettünk a Szent
Borbála és a Béke utca kö-
zötti átjárónál, s térfigyelő
kamerát helyeztünk ki a 81-
es sz. főúti átjáróra. A Pa-
nelprogram keretében

2012-ben több társasház is
megújult a Lakatos utcában
és a Velegi úton. A Dobó
István utcai járdafelújítás
II. üteme 2013-ban valósult
meg a Béke utcai járdával –
Deák Ferenc és Gizella ut-
ca közötti részen – együtt.
Ugyanezen évben a hagyo-
mányos technológiával
épült ingatlanok felújítás-
támogatásának köszönhető-
en korszerűen és energiata-
karékosan került felújításra
egy családi ház. 2014 ápri-
lisára megvalósult a kie-
melt szegélyek lefuttatása a
Deák Ferenc utcában. Már
folynak az út- és parkoló
felújítási munkálatok a Ve-
legi út 8-10. mögött, mely
még az idén elkészül.

Törő Gábor

2. vk. – Dobó István utcai járda felújítása II. ütem

2. vk. Törő Gábor
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Hatodik éve erősítem a
város képviselőtestületét, és
alelnöke vagyok két, a la-
kossági igények és kérelmek
szempontjából meghatározó
bizottságnak. A Szociális- és
Egészségügyi Bizottság alel-
nökeként továbbra is pártfo-
goltam az első lakáshoz ju-
tók támogatás iránti kérel-
meit, segítve a fiatalokat az
önállóság útjára lépni.

Az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság alelnöke-
ként a civil szervezetek és
egyesületek kezdeményezé-
seit támogatom, de okleve-

les közgazdász tanárként
szívemen viselem a nevelé-
si-oktatási intézmények
fenntartásával kapcsolatos
kérdéseket is.

Végzettségemből fakadó-
an a képviselői munkám
mellett a Fejér Megyei Per-
czel Mór Szakképző Iskolá-
ban tanítok kereskedelmi
szakmai tárgyakat. Civil
szakmám nagyban elősegíti
a gazdasági kérdések megér-
tését, a nehézségek áthidalá-
sát, megoldását.

Választókerületemben az
elmúlt négy évben sor került
a Kisbéri úti árok és járda
felújítására, és jelentős fej-
lesztésként, a járdalapok fel-
szedésével egy ütemben
megtörtént a talajví-
zsüllyesztés a Szent Borbála
utcában. Megvalósult a járda
felújítása a Honvéd utcában,
a Mónus Illés utcában a
Csokonai utcától a Mónus
Illés közig, és megoldódott a
csapadékvízelvezetés prob-
lémája a Mónus Illés köz-
ben, és eközben a felsődo-

bosi utcák karbantartása sem
maradt el.

A lakók nagy örömére
még az idén megújítjuk és
korszerűvé tesszük a Petőfi
Sándor utcai járdát is.

A ciklus folyamán növel-
tük a lakosság biztonságát
lámpahelyek létesítésével a
Szent Borbála és a Béke ut-
ca közötti átjárónál, vala-
mint térfigyelő kamerák ki-
helyezésével a Nemes utcá-
ban.

A panelprogram mellett a
hagyományos technológiá-

val épült ingatlanok felújítá-
sát is támogatta az önkor-
mányzat. Ennek köszönhe-
tően a Szent Borbála utcá-
ban korszerűen és energiata-
karékosan került felújításra
egy családi ház.

A Babos kút környékének
parkosítására a forrás elkü-
lönítése megtörtént, így ha-
marosan a megvalósítás sza-
kaszába érhet a projekt.

Jövőbeni terveim között
szerepel ezt követően egy
kültéri fitnesz park létesítése
is.

Baranyainé Magyar Ildikó

3. vk. Baranyainé Magyar Ildikó

3. vk. – Járdafelújítás a Honvéd utca páros oldalán

Immár nyolc éve vagyok
a móri képviselőtestület tag-
ja. Jelentős munkát végzek
az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnökeként,
ahol sportolói múltamból
adódóan nagy hangsúlyt fek-
tetek a különböző sportágak
egyesületeinek, szakosztá-
lyainak, és nem utolsó sor-
ban a diáksportnak a támo-

gatására. Közel 30 éve a Mór
TV sportrovatának szerkesz-
tőjeként is tevékenykedem,
és számos sportrendezvény
szervezésében működöm
közre, és az Ezerjó Félmara-
tonon a házigazda feladatát
is vállaltam. A „Mozogjon
Mór családi sportnap” mára
állandó városi sportese-
ménnyé nőtte ki magát.
Nagy gondot fordítok az is-
kolai felújítások és a felső-
oktatási önkormányzati ösz-
töndíjpályázatok – Bursa
Hungarica – támogatására. A
sportesemények mellett fo-
lyamatosan támogatom a
kulturális rendezvények
megszervezését is.

A mostani négyéves cik-
lusban folyamatos fejlődés
ment végbe körzetemben, a
négyes választókörzet. Elké-
szült a Dózsa György utcai

szervizút egy szakaszának
útburkolat felújítása, új par-
kolók kerültek kialakításra.
Felújítottuk a járdát és kiszé-
lesítettük az úttestet a Ko-
dály Zoltán utca egy részén,
hogy az arra járók zavartala-
nul haladhassanak. Ugyane-
zen a szakaszon új parkoló-
kat is létesítettünk, és a szü-
lők nagy örömére bekerítet-
tük a KRESZ-park közelé-
ben lévő játszóteret, szabvá-
nyosítottuk a meglévő ját-
szóeszközöket.

A közbiztonságot javítan-
dó térfigyelő kamerát he-

lyeztünk ki a város egyik
legforgalmasabb bevezető
útjának számító Dózsa
György utcában.

A jövőben folytatódik a
Dózsa György utca felújítá-
sa, a szervizút rekonstrukci-
ójának II. üteme, további jár-
daszakaszok kerülnek felújí-
tásra szerte a körzetben. To-
vábbra is támogatjuk a pa-
nelprogram pályázatait,
melyből már több megvaló-
sult a Dózsa György utcá-
ban, és ami szebbé, jobbá te-
szi lakóházainkat, környeze-
tünket.

Arany Tamás

4. vk. Arany Tamás

4. vk. – Dózsa György utca mögötti út- és parkoló építés I. ütem



A város képviselői a négy évről

A fotó a képviselő-testület egy korábbi ülésén készült. Fenyves Pétertől jobbra dr. Pálla József jegyző és az időközben márnyugalomba vonult Molnárné Varsányi Borbála aljegyző látható

A 6-os számú választó-
körzet képviselője vagyok,
Mór város alpolgármestere.
A ciklus elején az újonnan
felálló képviselőtestület
folytatta, sőt, tovább bőví-
tette azokat a munkákat,
amelyek a városban élők,
és a városba látogatók kom-
fortérzetét, életkörülménye-
it javították. A járdafelújítá-
sok, a csapadékvízelvezeté-
si munkák, az útépítések, a
városközpont rehabilitáció
mind-mind azt a célt szol-
gálták, hogy a lakók és a
városba érkező vendégek

szép és megújult környezet-
ben éljenek. Ennek figye-
lembevételével valósult
meg az Erzsébet tér és a
Kossuth utca járdafelújítá-
sa, a Hunyadi utcai szervi-
zút kiépítése, a műfüves
sportpálya kialakítása és a
Szent István park felújítása
is. Ezek a kiragadott beru-
házások, a pályázatok során
vállalt programok szép kör-
nyezetet hoznak létre, egy-
úttal a sok látogató által
élettel telivé teszik azt. A
közbiztonságra is kiemelt
figyelmet fordítottunk, bő-

vítve a térfigyelő kamerák
rendszerét. Tudom, hogy az
ember szubjektív biztonsá-
gérzete mindig magasabb,
de a fejlesztések során eb-
ben is előrelépés történt.To-
vább kell javítanunk a ren-
dőrséggel való együttműkö-
dést a lakók nyugalma ér-
dekében.

A város gazdaságának
zászlóshajója a borászat. A
szőlő- és bortermelő gaz-
dák részére a külterületi
utak javítása, korszerűsíté-
se, martaszfalttal való ellá-
tása megtörtént a Kecske-
hegyen, a Vénhegyen, és a
Homoki temetőhöz vezető
úton. A nem aszfaltos utak
korszerűsítése előkészítés
alatt van, rendelkezésünkre
állnak a források a munkák
kivitelezéséhez. A közös
munka – a képviselők, la-
kók, civil- és sportszerveze-
tek vezetői, intézményi dol-
gozók munkája – egyre
jobban beérik, hiszen a vá-
ros programjaira egyre több
érdeklődés mutatkozik.

6. vk. Czachesz Gábor

Czachesz Gábor

6. vk. – Kossuth Lajos utcai járda felújítása II. ütem

A most befejeződő
négyéves ciklusban is foly-
tattam a korábban megkez-
dett munkát, önkormányza-
ti képviselőként a város, és
a 8. választókerület érdeké-
ben dolgoztam. Építettünk
járdákat, utakat, csatorná-
kat, szépítettük a közterein-
ket. A Mátyás király utcai
vízelvezetési problémához
hasonlóan – amit még az
előző ciklusban megoldot-
tunk – sor került a Rákóczi
utca elejének rendbetételé-
re. Rendbetettük az árkot és
az átereszeket is újraépítet-
tük. A lakók régi nagy óha-
jaként a Mátyás király utcá-
ban kiépítettük a hiányzó
szennyvízcsatornát, ennek
köszönhetően immáron a
körzet összes ingatlana
csatlakoztatható a csatorna-
rendszerhez. Az árkok ren-
dezése után a járdák helyre-
állítása következett a We-
kerle utcától egészen a Köl-
csey utcáig. Elkészült az új
járda a Pince utca felé is a
Kapucinus templom mel-
lett. Térköves járdát építet-
tünk a Futár utca páratlan
oldalán, megoldva a gyalo-
gátkelés lehetőségét a We-
kerle Sándor utca irányába.
A Martinovics utca közép-
ső szakaszán is megújult
járda tette komfortosabbá a
gyalogosok mindennapjait.
Aszfaltburkolattal láttuk el

a Zrínyi és a Martinovics
utcát összekötő közt, vala-
mint a Pincesor utcát foly-
tató vénhegyi földút egy ré-
szét.

Megemlítendő, hogy a
felszedett, még jó állapotú
járdalapokból temetői uta-
kat burkoltunk le.

A lakossági igényekhez
alkalmazkodva facsemeték
biztosításával fásítottuk a
körzetet. A jövőben is
szeretnénk folytatni a fej-

lesztési munkát, hogy váro-
sunk megteljen élettel, to-
vább épülhessen és szépül-
hessen.

8. vk. – Rákóczi utcai járda felújítása II. ütem

8. vk. Stolczenberger Róbert

Stolczenberger Róbert
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