PROJEKT ADATLAP

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben - pályázatot hirdetett az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
A támogatás célja a önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett, vagy törlesztési célú
támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. A pályázható
célterületek konkrétan meghatározottak voltak.
Ehhez igazítottan, a helyi szükségleteket figyelembe véve az alábbi célokat pályáztuk és nyertük meg:
Csemői Nefelejcs Óvoda épületgépészeti - energetikai felújítása, nettó: 23.800.000,- Ft;
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése, nettó: 7.800.000,- Ft;
Csemő-Zöldhalom Egészségcentrum épületének teljes körű felújítása megújuló energia
felhasználásával, nettó: 23.800.000,- Ft;
A Csemői Községi temető felújítása (burkolatok, parkolók, vízhálózat, urnafal, stb.), nettó: 8.300.000,Ft.
A beruházásokat 2016-ban megvalósítottuk, a pályázati elszámolás összeállításán dolgozunk.
A részletes műszaki tartalom:
Óvodai épület fűtési rendszerének korszerűsítése, energetikai átalakítása
- Óvoda épület energetikai felújítása: 1.200 m2
- Kazánház komplett bontása 2*80 kW kazán testel: 1 egység
- Új hő-központ kiépítése, 5 körös osztó-gyűjtővel, új kazánnal: 1 egység
- Radiátorok felújítása, szelepcsere, thermo-fej kiépítéssel: 81 db
- Szolár napelemes rendszer kiépítése, hőtárolóval, vezérléssel: 1 egység
- Emeleti csoportszobák klímatizálása 5 kW teljesítménnyel: 4 db
- Egyéni fejlesztő, tornaszoba klímatizálása 3,5 kW teljesítménnyel: 3 db
- Vezetői helyiségek klimatizálása 2,5 kW teljesítménnyel: 3 db
- Elektromos kiépítés, kültéri egységekhez: 10 db
Csemő Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése
- Inverteres hűtő-fűtő készülékek telepítése: 18 db
- Készülékek elektromos bekötése: 18 db
- Kazettás állmennyezet építése: 98 m2
- Klíma rézcső vezetékpár építése: 244 fm
- Műanyag-diszperziós festés új vagy régi felületen, 2 rétegben: 98 m2
Zöldhalmi Egészségház épület felújítása, energetikai korszerűsítése
- Felújítással érintett épület alapterülete: 130,2 m2
- Homlokzati hőszigetelő rendszer: 206 m2
- Építési hulladék: 6 tonna
- Tetőfelújítás: 250 m2

- Burkolatcserék, aljzatbetonnal: 45 m2 parketta, 40 m2 kerámia
- Födém hőszigetelése: 210 m2
- Külső nyílászáró cseréje: 32,4 m2
- Fűtési rendszer kiépítése: 130 m2
- Villamos hálózat kiépítése: 130 m2
- Napelem rendszer telepítése: 4,8 kW
Csemő Köztemető felújítás, rendezés, burkolatok kialakítása
- Gépjármű terhelést elbíró térburkolat (8 cm vastag) készítése réteg rendel együtt: 250 m2
- Gyalogos terhelést elbíró térburkolat (6 cm vastag) készítése réteg rendel együtt: 290 m2
- Szegély készítése, beton ágyazatba: 650 fm
- Vízvételi lehetőség kiépítése, kerti csap kialakítása: 6 db

