
Szakmai beszámoló 

Alulírott Nagy Antalné (Cím: 3252 Erdőkövesd Petőfi út 1/A., adószám: 54347300-1-30), az 

alábbi Szakmai beszámolót nyújtom be, Kifizetési kérelmem vonatkozásában az Észak Hevesi 

33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által kiüt, VP6-19.2.l.-29-8-20 KÓDSZÁMÚ, 

Innovatív fejlesztések támogatása felhívás kapcsán. (Eszközbeszerzés: 1 db MTZ 952.3, 100 

db névjegyká1tya, 1 db projekttábla előkészítés, és 1 db projekttábla) 

Projekt megvalósítás helyszíne: 3253 Erdőkövesd, Petőfi út. 1/A., hrsz: 221 belterület, 

Ü gyfélazonosító: 1025214145 

Támogatási kérelem iratszáma:3195889230 

Támogatói okirat iratszáma:3264550425 

Támogatás összege: 7.428.050 Ft 

Beszerzett gép, eszközök: MTZ Belarus 952.3 traktor, 1 db projektbála, 1 db projekttábla 

előkészítés, 100 db névjegyká1tya. 

Támogatási kérelmemet 2020.11.06- án nyújtottam be, előzetes helyszíni szemlére nem 

került sor. Hiánypótlást követően, tartalmilag és fo1mailag megfelelt, é1tékelésre került és 

Támogatásban részesült az elképzelésem. A Támogatói okiratot 2021-05-20 - án kaptam 

kézhez. A gép megrendelés szinte azonnal megtfütént, az előleg kifizetése is,de a Covid -19 

pandémiás helyzet miatt a gép Magyarországra való szállítása nem volt megvalósítható, 

későbbiekben a kialakult orosz - ukrán ellentét is nehezítette a gép beszerzését, de szerencsésen 

megérkezett a gép hosszas várakozást követően. A gép átvételére és első üzembehelyezésére 

2022 .. . 0d~~ .J.v. ~ .... - én került sor. A gépet a cég telephelyén átnéztük, hibátlan, 

használatlan állapotú volt. Átadás átvételt követően a gép, 

:< .. .. m~•~ .. L .. -. D~ ... .... .... került , 3253 Erdőkövesd, Petőfi út. 1/A. , hrsz: 221 

belterület szám alá. A projekthez kötődő, névjegyká1tyákat és projekt táblát Juhász Attila ev. 
/., a' ... ~il-.. P .-. .2.J. .. . -en elkészítette, projekt táblát a 3253 Erdőkövesd, Petőfi út. 1/ A. , hrsz: 221 

belterület szám alá jól látható helyre kihelyeztem. A gép használatára nagyon nagy szükség 

van, amint a Tk - ban is jeleztem és indokoltam a beszerzést, ugyanis, a kaptárak mozgatásához 

elengedhetetlen a kisméretű, de változatos, nehéz terepen működőképes gép. Eső esetén a 

Támogatás elszámolására benyújtásra került. Ügyfélazonosító:1025214145 
Támogatási kérelem iratszáma:3195889230 
Támogatói okirat iratszáma:3264550425 



sárban való fel és lerakodása valamint mozgatása a kaptáraknak eddig nehézkes vagy 

kivitelezhetetlen volt. Szűk utcákban, kisebb udvarokon a gép könnyen mozog, ügyesen 

használható, kisebb felvonulási területet igényel. A gép forgalomba helyezett, jelenleg is 

,,munkában áll" folyamatosan, mert kezdődött a méhészeti szezon. A két számlaadó felé, 

Juhász Attila, . ~Y:Ci.-~( ~ -~ .. 'cJA ........ a számlák pénzügyileg mind teljesítésre ke1ültek 

részemről. 

Pénzügyi beszámoló rész: 

A Támogatási kérelem benyújtásakor igényelt összeg megítélésre került: 7.428.050 Ft 

Részletesen: 

1 db projekttábla előkészítés: Á 0001l- 1 , 
1 db proj ekttábla: .Á Dv 8 ~ j ✓ J"DO ~ k, J,t,t)Jo (A.A~) 

100 db névjegyká1iya: 3rov ~ , 
1 db MTZ Belarus 952.3 traktor: ~ f ,3J'O. J 0 J Ü VJrtiliJ '. JO .(;OJi . Sb0é5+ 
70 % - os támogatási intenzitással számolva a támogatás összege Ft é~en: 

........... .... ~ ' /1,7.~ .. Q.~.í? .. B-..... :7 ................... ... ... ....... . 

A Támogatási kérelemben jóváhagyott összegen tö1iéntek a beszerzések, tehát: 

1 db projekttábla előkészítés { 0:D ~ 

1 db projekttábla Jt O.:J.'.:l ~ . 

100 db névjegyká1iya g f'0.J ++. . 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása pénzügyi teljesítés időpontja: 

' 1 db MTZ Belarus 952.3 traktor: 14;; , ~;)~, (;°'OO½ VJ~. 

Eszközbeszerzés pénzügyi teljesítés időpontja: /b:)J-/-, () ~. C) (?} . 
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