
 
 

KÖLTSÉGVETÉS 
2016. 

_______________________________ 
 

 

1. saját erős kiegészítése elnyert pályázatnak                                                              1.500.000.-Ft  

Zöldhalmi egészségház felújítása                    

                    játszósarok berendezése, függönyök 

                    szőnyegek beszerzése, bútorok          1.100.000.-Ft  

Orvosi emlékplakettek készítése  

                                                      Perneczki doktor     200.000.- Ft 

                                                      Lakatos doktor         200.000.-Ft 

 

2. saját erő tervezése a PÁLYÁZATOK kapcsán                                                          12.772.745.-Ft  

Gyermekélelmezési pályázat                    

                    iskola konyha felújítása (5%)               1.162.607.-Ft  

                    költség-haszon elemzés az üzemel- 

                    tetésre-előkészítő dokumentum            508.000.-Ft  

Kerékpárút  

                    tervezési költség (előfinanszírozott)    

                    Csemőre eső rész (76%):                      6.796.938.-Ft   

                    tanulmányok (megvalósíthatósági,  

                    költség-hasznon)                            

                    Csemőre eső rész (76%):                          965.200.- Ft    

                    Engedélyeztetés, közműegyeztetés, 

                    hatósági költségek                                     800.000.-Ft                                                          

                    közbeszerzés (nyertesség esetén):      2.540.000.-Ft    

 

 



3. külterületi saját erős fejlesztések                                                                             16.200.000.-Ft 

Közvilágítás-fejlesztés           

                   külterületen új lámpatestek tervezése,  

                   kivitelezése                                                5.000.000.-Ft 

10 db. új könnyűszerkezetes buszváró elkészítése  

                  telepítése                                                    1.500.000.-Ft 

Lomtalanítás  

                  tavasszal és ősszel 1-1 alkalommal         1.500.000.-Ft                    

Dűlőút-karbantartás  

                  folytatva az együttműködést az Oldal 

                  és társa Bt-vel.                                           2.000.000.-Ft  

Oncsa dűlő földút-csatlakozás javítási munkák     1.000.000.-Ft 

Kerítések építése, javítása   

                 Tájháznál javítás                                            250.000.-Ft  

                 Közösségi háznál építés                               750.000.-Ft  

Dűlőnév-táblák                   

                 300 darab kétoldalas tábla                       1.800.000.-Ft  

                 alap- betonból 300 db                               2.400.000.-Ft 

              

4. belterületi saját erős fejlesztések                                                                               8.100.000.-Ft  

Templom tér fejlesztése  

               gyökérfúrás, tuskózás                                  500.000.-Ft  

               terület egyengetése,                                    500.000.-Ft  

               új fák, cserjék                                                 200.000.-Ft  

               vízvezeték szerelés                                       300.000.-Ft 

               füvesítés                                                         200.000.-Ft  

               belső út létesítés                                           600.000.-Ft 

               közvilágítás                                                     300.000.-Ft                          

               új szalétli (5 db)                                           

                faanyag, festék, zsindely                         3.500.000.-Ft  

 



Óvoda  

               névtábla csere a homlokzaton                   400.000.-Ft  

               új kültéri játék burkolata                             300.000.-Ft  

Sportcentrum  

              szabadtéri kondipark létesítése  

               eszköz                                                         1.000.000.-Ft  

               burkolat                                                         300.000.-Ft 

                      

5. civil szervezetek támogatása                                                                                         5.800.000.-Ft  

Bejegyzett civil szervezetek támogatása            2.400.000.-Ft  

„Külsős” civil szervezetek támogatása                   600.000.-Ft   

Rendőrség támogatása (közös szolgálat)           1.000.000.-Ft    

CVSE – edzők támogatása  

                foci, birkózás, pingpong (65 e Ft/hó)     800.000.-Ft  

Csemői Palotás SE támogatás                              1.000.000.-Ft    

 

6. rendezvények                                                                                                                    8.000.000.-Ft  

Nagyságrendileg a tavalyi összegben tervezve                                     

azzal, hogy az MNVH-hoz pályázni fogunk!  

 

7. zöldfelület fejlesztése                                                                                                     2.000.000.-Ft  

Virágpalánta                                                            1.000.000.-Ft 

tudom, hogy fizettünk a Gulyás Zolinak,  

azzal együtt…  

Virágtartó és más eszközök, anyagok                    300.000.-Ft  

beszerzése     

Molnárék előtti terület parkosítása                       300.000.-Ft  

Települési közúti bejáratok virágosítása               400.000.-Ft    

  

 

 



8.  település image kialakítása                                                                                          2.000.000.-Ft  

Csemő prospektus                                                  1.000.000.-Ft 

Nemzeti Vágta                                                            500.000.-Ft   

CSEMŐ sátor                                                               300.000.-Ft   

póló, sapka, kötő                                                        200.000.-Ft  

 

 

____________________________________ 

ÖSSZEGZÉS 
 
1. saját erős kiegészítése elnyert pályázatnak                                                              1.500.000.-Ft 

2. saját erő tervezése a PÁLYÁZATOK kapcsán                                                          12.772.745.-Ft  

3. külterületi saját erős fejlesztések                                                                              16.200.000.-Ft 

4. belterületi saját erős fejlesztések                                                                                8.100.000.-Ft 

5. civil szervezetek támogatása                                                                                         5.800.000.-Ft 

6. rendezvények                                                                                                                   8.000.000.-Ft 

7. zöldfelület fejlesztése                                                                                                     2.000.000.-Ft 

8.  település image kialakítása                                                                                          2.000.000.-Ft 

                                                                                                 56.372.745.-Ft 


