
Záró szakmai beszámoló 

 
 
Kedvezményezett neve: Szőke Istvánné 

Kedvezményezett címe: 2628 Szob Jókai utca 1 

Ügyfél-azonosító: 1004852409 

Projekt azonosítója: 3309790241 

Felhívás címe és azonosítószáma: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi gazdaságfejlesztés és 
vállalkozások együttműködésének ösztönzése, VP6-19.2.1.-14-8.1.1-17 

Eredmény megnevezése: 

Fejlesztés megvalósítása, záró kifizetési kérelem benyújtása. 

Eredmény leírása 

Egyéni vállalkozásom a támogatott projekt keretében eszközbeszerzést valósított meg szolgáltatás bővítés céljából. A 
bővítés tehergépjármű szerelésére alkalmas eszközök, gépek beszerzésére irányult, mellyel jelenlegi szolgáltatási 
tevékenységem bővül. A gumiszerelő műhelyem 2628 Szob, Jókai u. 1. szám alatt található, mely a projekt megvalósítási 
helye.  

A fejlesztés keretében beszerzésre kerültek az alábbi 
eszközök: 

- 1 db Jumbo TCS 52 ANW Maxi szerelőgép  

- 1 db SBM V955, kerékkiegyensúlyozó  

- 1 db P 152 hidropneumatikus emelő 

A kiválasztott eszközök azonos műszaki tartalommal a 
támogatási kérelemben benyújtott szállítótól kerültek 
beszerzésre, a tervezett költségeken. 

A beszerzés térségi forgalmazóktól nem valósulhatott 
meg, mivel a helyi HACS illetékességű területen nincs ilyen 
berendezéseket forgalmazó szállító. Az új szolgáltatással 
növekszik vállalkozásom árbevétele, mellyel további 
beruházások megvalósítására lesz lehetőség, ami viszont 
hatással lesz a térség helyi gazdaságának fejlődésére is. 



 

A projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság 
tevékenység megvalósult 1 db tájékoztató tábla 
kihelyezésével a 2628 Szob, Jókai utca 1. alatt, mint 
megvalósítási helyen, továbbá ugyanezen a 
helyszínen 2022. szeptember 6-án nyilvános 
projektzáró rendezvény megtartására is sor került, 
mely a projekt megvalósítása keretében került 
vállalásra a projekt népszerűsítése érdekében. 
Az általános költségek vonatkozásában a 
projektmenedzsment szakértői szolgáltatás és 
kötelező nyilvánosság költségsorok kerültek 
elszámolásra. 

 

Az eredmény nem számszerűsíthető tulajdonságai 

A szolgáltatásfejlesztéssel növekszik a hozzáadott érték, a szolgáltatásbővítés növeli az elérhető célcsoportok számát, 
ezáltal javul az erőforrás gazdálkodás, az elérhető bevételek mértéke, és gazdaságilag stabilitás érhető el. A 
szerelőműhelyünk új célcsoportjai a helyi és környező településeken, valamint a régióban tevékenykedő 
tehergépjárművel rendelkező vállalkozások.  A megvalósult beszerzéssel és az új eszközök használatával vállalkozásom 
a környezetterhelés csökkentéséhez is hozzájárul a jövőben. 

Szob, 2022. szeptember 16.  
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