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BSZM NONPROFIT kft 

Szöveges beszámoló a 2010. év gazdálkodásáról 
 
 

A BSZM NONPROFIT kft.-t Budakeszi Város Önkormányzata 2008-ban alapította egyszemélyes 
társaságként 500.000.-Ft alaptıkével, a szennyvíztisztító telepet megjelölve ( Budakeszi, Akácfa utca 18.) 
székhelyként. Az adott címen azonban a tényleges mőködés feltételei nem voltak adottak, így a Társaság 
irodát bérelt a Budakeszi, Szél utca 25. sz. alatt, és a Képviselıtestület döntése alapján a székhely is 
idekerült. 
A tulajdonosi jogok érvényesülését háromtagú felügyelı bizottság látja el, melynek tagjait az Önkormányzat 
2010. januárjában újraválasztotta. 
A Társaság feladata a Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvízkezelési projekt pályázatának az 
elkészíttetése, beadása, a támogatás elnyerését követıen pedig a megvalósítás lebonyolítása. A KEOP 
1.2.0.Pályázati feltételek szerint a Projekt Management Egység vagy PIU (Project Implementation Unit) 
feladatait látja el. A PIU iroda biztosítása az Önkormányzat részérıl a pályázat beadásának feltétele volt. 
Ennek kapcsán a vissza nem térítendı támogatás kiterjed a PIU iroda finanszírozására is, amennyiben a 
pályázat nyer. 
A Társaság 2010-ben 2 fı alkalmazottal látta el munkáját, az ügyvezetı egyidejőleg végezte a 
Városfejlesztési Társaság ügyvezetıi feladatait is. A Társaság alkalmazottai szerzıdés keretében a 
Városfejlesztési Társaság ügyviteli és management adminisztrációs feladatait is végezték a másik 
Társasággal kötött szerzıdés keretében. 
2010-ben a társaság üzleti tervében a pályázat beadása szerepelt fordulópontként, mintegy felkészülve a 
projekt megvalósítására.  
 
A pályázat beadása 2010. június 14-én megtörtént, majd a hiánypótlás beadására is sor került 2010. július 
14-én. A pályázathoz további szakértıi anyagot készíttettünk a meglevı szennyvíztisztító telep állapotának 
bemutatására, értékelésére. 
 
Ezt követıen 75 napon belül kerül sor a pályázat elbírálására a pályázati útmutató szerint. Ezzel szemben a 
pályázatok elbírálása az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) részérıl 2010. júniusában felfüggesztésre 
került – utólag megállapíthatóan novemberig. Így a Társaság a remélt jóváhagyást követı idıszak 
feladatainak elıkészítésére koncentrált, nevezetesen önrész biztosításának lehetıségei, kiírandó 
közbeszerzési pályázatok, megvalósítás ütemezése. Végül novemberben besorolásra került a pályázatunk 
bírálatra, összeállítottuk a tisztázó kérdésekre a választ, és december 2-án meg is történt az értékelés. A 
fentiek alapján a Társaság 2010. évi, második üzleti évében a tervezés ellenére sem indulhatott meg a 
projekt megvalósítása, bár a projekt elıkészítésére így több idı jutott, ami feltétlenül hasznos a jó és 
sikeres megvalósítás érdekében.  
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Eredményesen lezártuk a FİMTERV-vel kötött, RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) 
módosítását célzó szerzıdést. (A módosításra azért volt szükség, mert az idıközben többször módosított 
25/2002. korm.rend. elıírásai szerint a szennyvíztisztító telep kapacitását 25000 LE –re (lakos egyenérték) 
kellett csökkenteni. 
 
Lezártuk továbbá a tenderdokumentációk elkészítésére vonatkozó szerzıdést is a FİMTERV-vel a 
következık miatt. A csatorna és a szennyvíztisztító telep kivitelezésének meghirdetéséhez (közösségi 
értékhatárt elérı közbeszerzés) FIDIC piros és sárga könyv szerinti tenderdokumentáció szükséges, 
melynek 20.000.000.-Ft-ra becsült elkészítési összegére csak akkor kapunk vissza nem térítendı 
támogatást, ha közbeszerzéssel választjuk ki a tervezıt. Az eredeti tervezıt, a FİMTERV-et még a Dél-
Buda Konzorcium választotta ki, de nem írt ki külön közbeszerzést erre a munkára. A Pályázat jóváhagyása 
esetén 14.000.000.-Ft körüli támogatás szerezhetı erre a feladatra. 
 
Összegezve a 2010. évet, a pályázatot megfelelı színvonalon benyújtottuk, a szakmai munkát sikerrel 
teljesítettük. Bár az önkormányzat kisebb mértékben tudta a Társaság mőködését támogatni, a 
gazdálkodás hatékonyabbá tételével nyereséges évet zártunk. A BSZM Nonprofit kft. jelentıs ügyviteli és 
pénzügyi management adminisztrációt végzett a BVV kft. részére is a meglevı létszám hatékony 
foglalkoztatásával. 
 
 
Budakeszi, 2011. május 
 
 

Karsai Izabella 
ügyvezetı igazgató 

 
 


