
 
 

BESZÁMOLÓ  
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 

 

Pályázó neve: Cseke Gumi Service Kft. 

Pályázó címe: 3060 Pásztó, Kinizsi u.8. 

Ügyfél-azonosító: 1009545762 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623153883 

Projekt címe: „Szolgáltatási színvonal fejlesztése a Cseke Gumi Service Kft-nél” 

Projekt megvalósításának helye: 3060 Pásztó, Kinizsi u. 8. 

Jóváhagyott támogatás összege: 8.184.009 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése:   

2. Intézkedés - Vállalkozások fejlesztése Pásztón 

 

A Cseke Gumi Service Kft. a gépjármű - javító iparban tevékenykedik 2012-től. 

LEADER támogatás segítségével olyan autószerelő műhely kialakítása valósult meg, 

amely magasabb szolgáltatási színvonalat és jobb vevőkiszolgálást tesz lehetővé, 

ezáltal megnövekedett vevői igényeket is ki tud majd szolgálni.  

A fejlesztés során a gumiszerelő- és javító műhely felújítási munkái és gépek – 

eszközök beszerzése valósult meg. Az építési munkák során az elavult nyílászárók 

helyett korszerű, jól szigetelő műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, továbbá 

elkészült a homlokzati hőszigetelés után nemes vakolattal látták el a műhely épületét.  

A szociális helyiség teljes felújítása mellett elkészült a műhely belső festése, valamint 

új padlóburkolat került a régi betonalap helyére. 

A gumiszerelési munkák minőségi gépeket és eszközöket igényelnek, ezért 

beszerzésre kerültek az autó –és gumiszerelés elengedhetetlen eszközei. A beszerzés 

során a legkorszerűbb és legkiválóbb minőségű gépek kerültek kiválasztásra: a 

legkorszerűbb automata kerékkiegyensúlyozó gép LCD monitoros kijelzéssel és 

magyar nyelvű programmal, automata kerékszerelő gép a mai kor elvárásainak 

megfelelően szerelővas nélküli kivitelben az egyre gyakrabban előforduló 

defektmentes gumik biztonságos szerelhetősége érdekében. Légrugós emelő 2 tonnás 

teherbírással, a legkorszerűbb 3D-s futómű-állító berendezés számítógép alapú, 



 
 

Blutooth-os adatátvitelű méréssel és központi számítógépes programmal, valamint 

hidraulikus padlóemelő 2500 kg terhelhetőségig.   

A pályázó a projekt keretében együttműködik a Pásztói Polgárőr Egyesülettel a civil 

szférából, Pásztó Város Önkormányzatával és a Ger-Sán Autó Kft-vel, mint 

vállalkozói szférával. Az együttműködésben részt vevő civil és vállalkozó partner 

közös megjelenéssel kiadvány formájában célként tűzték ki a balesetmentes 

közlekedés támogatásában való közreműködést, ezzel erősítve a lakosság bizalmát, 

valamint a pályázó a Polgárőrség és a Ger-Sán Kft-vel folytatott együttműködésében 

kölcsönösen ajánlják ügyfeleiknek egymás szolgáltatásait, a szakmai kérdésekben 

segítik egymás munkáját. A projekt marketing elemeként szerkesztett és elkészített 

kiadvánnyal felhívják a figyelmet a gumiabroncsok időszakos ellenőrzésére, jó 

minőségű abroncs vásárlására, mellyel megelőzhető számos baleset. 

A beszámolót készítette: Cseke Győző 
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