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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft-nek (székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/A
hrsz.; képviseli: Fodor József ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) többek között Békés Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) is tagja. A Kft. jelenleg 3.000.000,- Ft összegű
törzstőkével rendelkezik, melyből az Önkormányzatnak 100.000,- Ft (3,33 %), a Magyar Államnak
2.400.000,- Ft (80 %) törzsbetétje van. A Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) jogosult eljárni.
A Kft. jelen előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a
békéscsabai repülőtéri kifutópálya fénytechnikai rendszer üzemeltetéséhez kér pénzügyi támogatást.
Jelenleg sötétedés után és rossz látási viszonyok között nem tudnak repülőgépeket fogadni. A Kft.
tájékoztatása szerint a költségek csökkentése érdekében nem került sor a fénytechnikai rendszer
karbantartási munkálatainak elvégzésére és a hatósági engedélyek beszerzésére. Ezen kiadások összege a
Kft. számításai szerint a 2012. évi adatokat figyelembe véve várhatóan 1.870.620,- Ft (azaz egymillió
nyolcszázhetvenezer-hatszáz húsz forint) lenne, mely összeg tartalmazza az Áfa-t is.
Figyelembe véve, hogy a Kft-ben 80%-os arányban a Magyar Állam rendelkezik törzsbetéttel, így az
állami szerepvállalásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Emellett a kérelem elbírálása során
elengedhetetlen az Önkormányzat 2013. évi költségvetését is figyelembe venni. Javaslatunk szerint
jelenleg az Önkormányzatnak nincs lehetősége a fenti összeggel a Kft-t támogatni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő
Kft-nek (székhelye: 5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/A hrsz.; képviseli: Fodor József ügyvezető) a
békéscsabai repülőtéri kifutópálya fénytechnikai rendszerének üzemeltetésének pénzügyi
finanszírozására vonatkozó kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy Békés Város
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében ezen kiadásra forrás nem került tervezésre.
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