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A POJEKTGAZDA DOMINIK és SZÉP Kft. BEMUTATÁSA
A társaság megalakulása óta gépjármű-alkatrész kiskereskedelmet és
gépjárműjavítást folytat, melyet az évek során kiegészített építőipari,
növénytermesztési és zöldterület gondozás tevékenységgel.
A Kft. stratégiájában vezérelv a vevők igényeinek megfelelő, pontos, minőségi
szolgáltatás biztosítása és a fenntartható fejlődés biztosítása.
Adott projekt keretében építőipari tevékenysége került fejlesztésre, mely üzletág
az idén tíz éves családi vállalkozás meghatározó árbevételét képezi.
Az építőipari tevékenységének fő feladatkörei:






gépi földmunka,
árokásás,
csatornahálózat építés
tereprendezés,
bontási tevékenység.

A társaság építőipari kivitelező tevékenysége végzéséhez szükséges tárgyi
eszközei mindenben alkalmasak a vonatkozó vevői igényeknek, piaci
normáknak való megfelelésre és a végzett tevékenység folyamatos,
biztonságos, takarékos üzemének.
A Kft. jelenlegi vevői körét a lakosság, vállalkozások ás közületek (költségvetési
szervek, önkormányzatok) adják.
A széles vevői kör determinálja a szerteágazó megrendelői igényeket, melyek
maradéktalan kielégítésére a társaság széles munkagép választékkal és jól
képzett, elhivatott gépkezelőkkel megvalósított gyors és költséghatékony
szolgáltatását nyújtja.
A Kft. tulajdonában lévő, építőipari tevékenységét szolgáló műszaki gépek,
berendezések:









1 db BOBCAT S250 H csúszókormányzású kompaktrakodó
1 db Caterpillar 242B csúszókormányzású minirakodó
1 db Caterpillar 246B csúszókormányzású kompaktrakodó
1 db Yanmar SV17 lánctalpas minikotró
1 db Yanmar VIO17 lánctalpas minikotró
1 db Yanmar VIO25 lánctalpas minikotró
1 db Yanmar VIO33U lánctalpas minikotró
1 db Yanmar VIO45 lánctalpas minikotró
2

 1 db HAMM HD12 padkahenger
 1 db HAMM HD10 padkahenger
 2 db AMMAN ASC 110 földtömörítő henger
 1 db Paclite TR740H döngölőbéka
 1 db SWEPAC FB465 lapvibrátor
 1 db SWEPAC F90A lapvibrátor
 1 db elektromos blokkvágó
 1 db elektromos kővágógép
továbbá a szükségszerűen kapcsolódó egyéb eszközök:
 Szállítójárművek
 Kéziszerszámok

A Kft. építőipari tevékenységét szolgáló, adott fejlesztés helyszínéül szolgáló
kulcsi Telephelye jelenleg egy – az adott projekttől független - komplex
fejlesztés alatt áll, annak megvalósulásával a kor igényeinek megfelelő üzleti
bázis jön létre.
A társaság ügyvezetését Kamondy Márton és felesége, Kamondyné Szép
Krisztina látják el. Az ügyvezetők a társaság évtizedes működése alatt
megszerzett kompetenciáik és elkötelezettségük alapján biztos háttereként
szolgálnak a vállalkozás további sikeres működtetésének.
A társaság alkalmazotti létszáma 10 fő.
Adott tevékenysége - az ügyvezetői tennivalókat leszámítva - elsősorban fizikai
munkavégzést igényel, melyet 4 fő gépkezelő, 1 fő gépkocsivezető és 1 fő
segédmunkás lát el évek óta. A társaság előnyben részesíti a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatását, jelenleg 2 fő minősül munkavállalói közül e
státuszú foglalkoztatottnak.
A vállalkozás fennállása óta fokozott figyelmet fordít az elesett, rászoruló
rétegek támogatására, a társadalmi felelősségvállalás jegyében.
Számtalan esetben nyújt anyagi segítséget beteg gyermekek gyógyításához.
Kulcs község fejlesztéséért több ízben, jelentős volumenű társadalmi munkát
végzett, és tervez a jövőben is.
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A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
Előzmények:
A Dominik és Szép Kft. a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások jogcím keretében, 2013.07.15. napján benyújtott,
8564273335 azonosítószámon nyilvántartott pályázatában foglalt támogatási
kérelme 2013.11. 27. napján, 1624610938 határozatszámon helyet kapott, mely
alapján pályázó a programot változatlan tartalommal megvalósította.
A nettó 16 331 500 forint összegű fejlesztés kivitelezése adott pályázati
konstrukció forrásából igényelt, 60% intenzitású, 9 798 900 forint
összegű támogatás és a maradék sajáterő felhasználásával történt.
Adott pályázati projekt keretében a társaság építőipari tevékenysége került
fejlesztésre.
A program megvalósítás helyéül a társaság kulcsi telephelye szolgált.
A fejlesztés tartalma:
 1 darab új, 2013. évi gyártású YANMAR ViO33U típusú lánctalpas
minikotró beszerzése, mely a telephelyi ingatlanon lévő üzemcsarnokban
került beüzemelésre és tárolásra
 marketing tevékenység megvalósítása partneri együttműködéssel, ennek
keretében 500 db A5 méretű, duplex szórólap készítése, és annak saját
vállalkozásban történő kézbesítése a célcsoportoknak
 a kötelező arculati elemek elkészítése

4

A beszerzett eszköz:
A fejlesztés részét képező, 1 db új YANMAR ViO33U típusú lánctalpas
minikotró a piacon elérhető egyik legkorszerűbb technikát képviselő eszköz,
mely az alábbi kivitelben került megvásárlásra:

A kiválasztott technológia az egyik legmeghatározóbb gyártótól származik, több
évtizedes tapasztalattal, aki nagy figyelmet fordít a hatékonyságra, innovációra
és a hosszú élettartam és megbízhatóság mellett az energiatakarékosságra és
környezetvédelemre is, melyek együttesen a fenntartható fejlődést biztosítják az
üzemeltetőjének és annak környezetének egyaránt.
Felszereltség:








YANMAR dízelmotor
Monogém normál kanálszárral, bontókalapács és markolókör kiépítés
Gumírozott heveder/lánc (300 mm)
Tolólap
Farsöprés nélküli zárt, fűthető kabin
Mechanikus kanál-gyorscserélő
2 db mélyásókanál és 1 db rézsűkanál
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Motor: YANMAR 3TNV82-ANBV2A típusú, 3 hengeres dízelmotor – 1 330 cm³
hengerűrtartalom, 25 LE teljesítmény, 86,1 Nm nyomaték
Gazdaságos és hatékony, a legszigorúbb emissziós határértékeket is túlteljesíti.
Hidraulika: 4 szivattyús VIPPS típusú hidraulika rendszer (VIO Progressive 3
Pumps System – VIO progresszív 3-szivattyús rendszer változó térfogatáramú
kétdugattyús szivattyúval és egy fogaskerék szivattyúval: nagyobb pontosság
és ami többfajta munkafolyamat egyidejű és független vezérlését teszi lehetővé.
Szivattyúk teljesítménye: 2x37,5 1x21,5 és 1x12,4 l/perc, üzemi nyomás: 210
bar.
Gémszerkezet: tömített csapokkal ellátott monogém 1 470 mm-es normál
kanálszárral, 400 mm széles mélyásó kanál körmökkel. Proporcionális
vezérlésű hidraulika kör kiépítése a billenthető rézsűkanálhoz,
bontókalapácshoz és rotátorhoz. A gémtő jobbra 75º-ban, balra 45º-ban
törhető. Minden munkahenger szára védőlemezzel ellátott.
A gép képes a fal melletti, vagy rézsűben való munkavégzésre.
Járószerkezet: Masszív, erős igénybevételre tervezett alváz, VICTAS
járószerkezet, ami a teherhordó felület növelését jelenti nyomásszélesítéssel és
aszimmetrikus lánctalpak használatával. 300 mm széles gumilánc. 1 550 mm
széles, 320 mm magas tolólap. A vezetőgörgők oldalvédelemmel biztosítottak.
Fontosabb előnyök: nagyobb keresztirányú stabilitás, nagyobb teherbírás,
kisebb talajkár, kisebb lánctalpkopás és csendes, rezgésmentes haladás.
Kabin: ROPS (borulásvédelem), FOPS (lezuhanó tárgyak elleni védelem) és
TOPS (billenésvédelem) minősítéssel ellátott farsöprés nélküli - sem az
ellensúly, sem pedig a felső váz elülső része nem nyúlik túl a lánctalpak
szélességén - kabin, tágas kezelőhely, luxus kezelőülés, biztonsági öv.
Könnyen nyitható és leszerelhető burkolatok, amelyek lehetővé teszik a
szervízelési pontok elérését. Beépített munkalámpa, 12V-os csatlakozási pont
és tároló rekeszek, áramtalanítókapcsoló.
A YANMAR motor és a hidraulikarendszer tökéletes kombinációja alacsony
üzemanyag fogyasztást eredményez, mely a gazdaságos és környezetbarát
üzemeltetés feltétele.
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Legfontosabb műszaki paraméterek:









max. sebesség: 2,7/4,5 km/h
max. szakítóerő: 3 100 kgf
max. kinyúlás talajon: 4 925 mm
max. ásási mélység: 3 075 mm
fordulási sebesség: 10 1/perc
hasmagasság: 320 mm
szállítási paraméterek (m/sz/h): 2 500 mm/1 550 mm/4 450 mm
gép menetkész tömege: 3 290 kg.

Gyártási év: 2013.
Jótállás: 24 hónap, de legfeljebb 2 000 üzemóra
A gép vámtarifaszáma: VTSZ 8429 - Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu,
talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas
rakodógép, döngölőgép és úthenger
A gép CE megfelelőségi minősítéssel rendelkezik.
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Projekt kommunikáció:
A legfontosabb üzenet az új szolgáltatások bemutatása a potenciális célcsoport
felé. Ennek, valamint a támogatás tényének, a fejlesztés megvalósulásának
széles körben történő tájékoztatására a társaság komplex
kommunikációs/promóciós eszközcsomagot alkalmazott, ennek kertében:
 saját honlapján közzétette a támogatás tényét, eredményeit,
együttműködő partnereit,
 promóciós marketing eszközök keretében elektronikus DM levélkampány,
és 500 darab A5 méretű szórólap alkalmazására került sor.
A projekt megvalósult célrendszere:
A társaság meglévő tárgyi eszközeinek és szolgáltatásainak fejlesztése,
bővítése, és humán erőforrás potenciáljának megtartása, együttműködő
partneri hálózata fejlesztése, mely a Mezőföldi Híd HACS 2013. évi HVS 3.3
fejezet célkitűzéseinek elérésére irányult, ennek keretében:
 bővült a társaság szolgáltatásainak köre, javul annak minősége,
biztonsága
 erősödött a vállalkozás versenyképessége és piaci helyzete
 adott fejlesztés során környezetvédelmi szempontokat érvényesített
 munkahelyeket tartott meg,
ezek együttes hatása által:

a helyi szolgáltatások köre bővült

csökkent a térség gazdasági-, szociális és kulturális hátránya.
A fejlesztés közvetlen eredményei:
A fejlesztés eszközbeszerzésének eredményeként mód nyílt olyan munkák
saját vállalkozásban történő elvégzésére is a Kft. számára, melyet
meglévő eszközparkja előzőleg nem biztosított.
A fejlesztés keretében a társaság mélyépítési szolgáltatásai bővültek, melyet a
legmagasabb színvonalon, pontosan, biztonságosan, és hatékonyan képes
elvégezni.
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További fizikai eredményként szolgált 500 darab szórólap elkészítése, mely
által célzott marketinggel vevői megtartására és újak toborzására nyílt módja a
vállalkozásnak. Adott tevékenységben, szintén az építőipari ágazatban
tevékenyen részt vevő, a kulcsi székhelyű DIMENZIÓ PERFECT 2007 Kft.
szolgált együttműködő partnerként.
Az projekt eredményei a társaság fenntartható fejlődését biztosítják, mely
közvetlen pozitív hatásai elsősorban a térségben jelentkeznek.
A projekt fenntartása:
A projekt fenntartása a fejlesztés által nyújtott előnyökből, a társaság
bevételeiből és realizált eredményeiből biztosítható.
A fenntartás biztosítékául szolgáló fizetett marketing eszközöket a társaság a
fenntartási időszakban is igénybe kívánja venni, melyre jelentős összeget
tervezett be működési kiadásai közé évente.
JÖVŐBELI KILÁTÁSOK, TERVEK
A vállalkozás tíz éves működése során rendelkezik egy potenciálható
ügyfélkörrel, amelyek megtartását és bővítését célozza jelen beruházási
projekt.
A megvalósult beruházás a vállalkozás megnövekedett, korszerűsített
kapacitása lehetővé teszi számára a hosszú távú, eredményes működést.
A tevékenységének finanszírozása ez által az elért bevételekből történik, a
pozitív eredmény tendenciózus vállalkozásba történő visszaforgatása pedig
alapját képezi a további eszköz és humánerőforrás-fejlesztésnek.
A társaság jövőbeli fejlesztési terveire ösztönzőleg hat jelen korszerűsítési
projekt.
A jövőbeli beruházási tervek között szerepel a kulcsi telephelyi ingatlan
bővítése, illetve energetikai racionalizálásának, optimalizálásának keretében
történő alternatív, megújuló energiák további alkalmazásának lehetőségei is,
melyek a szolgáltatás működését függetlenné, és takarékosabbá teszik.
A társaság jelen projekt keretében korszerűsítésre kerülő eszközparkja
kihordási idejét (kb. 5-7 év) követően a vállalkozási eredménytartalékból, illetve
pályázati forrásokból tervei szerint lehetőség nyílik annak ismételt
modernizációjára is.
Mindezen fejlesztési tervek, a jelen projekt akcelerátor fejlesztési hatásaként a
vállalkozás fenntartható fejlődését szolgálják.
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Kelt: Kulcs, 2013. december 22.
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