
Záró beszámoló 

Kerekes Attila egyéni vállalkozó 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Szinergia Egyesület működési területére 

meghirdetett, VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 kódszámú, Szinergia Egyesület - 

Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása című felhívásra támogatási kérelmet 

nyújtottam be, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.  

A megvalósítás helyszíne 7975 Kétújfalu, Rákóczi u. 56. szám alatt található telephely. 

 

A projekt keretében egyéni vállalkozásom fejlesztése, modernizálása valósult meg eszköz 

beszerzés és marketing tevékenység által.  

 

A szolgáltatásom továbbfejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 

  

 

- 1 db Stihl MS 231 benzines motorfűrész  

- 1 db MILWAUKEE PACKOUT 123 Tároló láda szett  

- 1 db Makita 9565PCV sarokcsiszoló  

- 1 db Gardena 18517-20 tömlőkocsi 

- 1 db Krause - Stabilo univerzális csuklós létra  

- 1 db HIKOKI DH40MC Fúró-vésőkalapács kofferben 

- 1 db MAKITA DJR187RTE Akkus szénkefementes orrfűrész kofferben 

- 16 db Födém zsalu támasz (Graf - Támoszlop ’A’ 1,8 - 3,0 m) 

- 1 db Polisztirolvágó EUROKOMAX F44 hordozótáskával + polisztirolvágó 3D kerettel 

- 1 db Leica NA532 + CTP104 állvány + CLR102 5m optikai szintező csomag  

- 1 db számítógép konfiguráció 

 

A projekt keretében az alábbi marketing szolgáltatások valósultak meg:  

- 1 db Arculat, logó tervezés  

- 3000 db szórólap szerkesztése, nyomtatása  

- 1 db Facebook profil kialakítása  

- 500 db névjegykártya nyomtatása  

- 1 db utánfutó dekoráció 

 

A projekt keretében beszerzésre kerülő magas minőségű gépek, eszközök a szolgáltatásom 

továbbfejlesztését, az irodai munkák megkönnyítését tették lehetővé, a marketing 

tevékenység hozzájárult vállalkozásom ismertségének növeléséhez. 

  



A támogatás segítségével szolgáltatási köröm bővült, komplett kivitelezési feladatok 

ellátására nyílt/nyílik lehetőségem saját eszközökkel. A korszerű eszközök lehetővé tették 

vállalkozásom bővítését, hatékonyabb, gyorsabb és minőségi munka végzését. A projekt 

megvalósításával vállalkozásom kapacitásának, jövedelemtermelő képességének, 

versenyképességének növelését értem el.  

 

A környezet megóvása érdekében tett vállalásaim teljesültek: az építési hulladékot és 

csomagolóanyagokat elkülönítetten gyűjtöm, és juttatom a hulladékkezelőhöz, az irodai 

munkák során az újrahasznosított papír részleges használatát, illetve a kétoldalas 

nyomtatást részesítem előnyben. A pályázatba betervezett eszközök egy része (pl. 

polisztirolvágó és téglavágó) a hulladákmentesebb kivitelezést szolgálja. 

 

 

   

 

 

 



Fotódokumentáció 

 

Stihl MS 231 benzines motorfűrész: 

 

MILWAUKEE PACKOUT 123 Tároló láda szett 

 



 Makita 9565PCV Sarokcsiszoló: 

 

Gardena 18517-20  tömlőkocsi, AquaRoll MEasy készlet 

 

 

 



Krause - Stabilo univerzális csuklós létra 4x3 fokos dobogóval :  

 

Makita DJR187 Orrfűrész 

 

 

 

 

 

 

 



HIKOKI DH40MC Fúró-vésőkalapács: 

 

 

POLISZTIROLVÁGÓ EUROKOMAX F44 HORDTÁSKÁVAL+3D KERETTEL 

 

 

 



 

Graf - Födémzsalu támasz - A 30 (1,8 - 3,0 m)  

 

LEICA NA532 Optikai szintező + CTP104 állvány + CLR102 mérőléc 

 

 

 



Számítógép 

 


