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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi 
beszámolójának elfogadására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A B.K.Ü. Kft. elmúlt egy éves működéséről az alábbi áttekintést adom: 
 
Mi történt 2011 év május eleje óta a társaságunknál az elmúlt egy évben: 
1, Ügyvezető váltás 
2, Számlázási rendszer kialakítása oly módon, hogy az átalányfizetők 
megkapták az éves átalány számláikat, tehát a terheiket, ami szennyvíz díjat 
illeti, kifizetésüket tervezhetik. A vízfogyasztást lejelentők is, most már 
ütemesen kapják a számláikat, kéthavonta. Ebben az évben már kéthavonta 
kapják ügyfeleink a számláikat. 
3, A kinnlevőségek ellen megindítottuk a behajtási mechanizmusokat. Nincs 
egységes eljárás, mindig az adós egyéniségére szabom az eljárás módját. Akciót 
szerveztünk a fizetési késedelembe esők részére, annak érdekében, hogy 
befizessék tartozásaikat. 
4, Helyre állítottam a számviteli rendet és rendelkezik a cég érvényes:  

- számvitel politikával 

- pénztárkezelési szabályzattal 

- leltározási szabályzattal 

5, Munkavédelem egészségvédelem munkaalkalmasság megoldottá vált 
társaságunknál és most már a vonatkozó jogszabályoknak megfelelünk. 
6, Munkaszerződéseket, munkaköri leírásokat a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelővé tettük. 
7, Cégjogi hiányosságokat megszüntettem és most már rendelkezünk 
jogérvényes alapító okirattal. 2011. május elején, még a tavalyi, vagyis a 2010. 
november elseje előtti FEB. tagok voltak bejegyezve a cégbíróságnál. 
8, Megkötöttük a Fővárosi Csatornázási Művekkel a 2010. évi szennyvíz átvételi 
díjra vonatkozó szerződést még tavaly májusban és megkötés alatt áll a 2011. 
évi szerződés, amelyet feltehetően még ezen a héten aláírva megkapunk. 
9, Megoldottuk a 2010 évi szennyvíz díj kifizetését három részletben saját 
forrásból hitelfelvétel nélkül. A 2011. évi szennyvízdíjat 2012. július 20.-ig 
tervezzük kifizetni 
10, A kft likviditása helyre állt, minden külső költségünket sorban állás nélkül 
fizetjük.  



11, Ügyfélszolgálati rendet kibővítettük hétfői napon este 19-óráig, de ezen időn 
kívül is minden lakos problémájával foglalkozunk, aki ide más időpontban betér. 
Kialakítottuk az ügyfélváró teret és ezzel kulturáltabb körülményeket 
biztosítottunk ügyfeleinknek. Itt ne a luxusra gondoljanak, hanem tisztasági 
festésre, néhány székre és tisztaságra, amely egy ilyen társaságtól, mint amelyek 
mi vagyunk, elvárható követelmény. Megszűntek a panaszok az 
elérhetőségünkkel kapcsolatban és azt gondolom ügyfél barát magatartás a 
jellemző ránk. 
12, Kiegyensúlyozott és jónak mondható az együttműködésünk a D.M.R.V. Zrt.-
vel. Elértük, hogy a hibabejelentés és az elhárítás befejezése között két óránál 
hosszabb idő nem telt el. Kibővítettük tevékenységünket az önkormányzati 
lakások és intézmények vonatkozásában a belső dugulás elhárításra. 
13, Gazdálkodásunkat nyereségessé tettük. 
14, Dolgozóink kivétel nélkül, úgy intézik a feladataikat, hogy hiteles legyen a 
szlogenünk, hogy „Önökért az Önök szolgálatában” és ez Budakalász 
lakósságára vonatkozik. 
 
Mellékletek: 
 
 
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
a Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolóját.  
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