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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés város Képviselı-testülete 2006. évben a Békés Airport Kft-ben 100.000 Ft összegő 
üzletrészt vásárolt a testület döntése alapján. Az üzletrészvásárlással tulajdoni hányada 3,33 % 
lett. 

 A Békés Airport Kft. alapítása a többségi tulajdonos Békés Megye Önkormányzata 
kezdeményezésre jött létre, a többségében megyei tulajdonú repülıtéri ingatlanok üzemeltetésére. 
A többségi tulajdonos 2 Mrd Ft összegő saját beruházásaként alakult ki a Békés Megyei 
Repülıtér mai arculata, ami nem nyilvános kereskedelmi célú repülıtérként, kategóriájában 
felszereltségét tekintve európai színvonalú. A beruházás befejezésével azonban egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a repülıtér mőködése veszteséges lesz, a mőködési kiadások 
finanszírozására a tulajdonosok több alkalommal pótbefizetésekrıl szavaztak. A veszteséges 
mőködés okát a tulajdonosok a következıkben látták: 

1. Nem megfelelı marketing munka 
2. A közelben (120 km-es körzetben) egy belföldi és két külföldi jól felszerelt 

repülıtér is van. 
3. A repülıtér mostanra kialakított infrastruktúrája nem alkalmas nyilvános 

kereskedelmi célú repülıtér üzemeltetésére, amelytıl nagyobb forgalmat lehetne 
várni. 

A többségi tulajdonos álláspontja az, hogy a mostani helyzetbıl (folyamatos veszteségek a 
mőködésben) a kitörési pont az újabb fejlesztés lehet. Szükségesnek látta megvizsgálni annak 
lehetıségét, hogy a Békés Megyei Repülıtér menetrend szerint közlekedı repülıgépek 
fogadására alkalmas nyilvános kereskedelmi repülıtérré alakításához, mekkora összegő 
fejlesztések szükségesek. A repülıtér átalakítása az elıírt szabványoknak megfelelı 
infrastruktúra kialakítása és a repülésbiztonság emelése miatt szükséges. Ezek közül a 
legfontosabb a kifutópálya meghosszabbítása, az ILS mőszeres leszállító rendszer telepítése, a 
párhuzamos gurulóút, álló és rakodóterületek kiépítése, új irányító torony építése. Békés Megye 
Önkormányzata a repülıtér fejlesztési lehetıségét alprojektek bevonásával megvizsgálta, és 
elkészítette a „Logisztikai szolgáltató terület kialakításának lehetısége Békés megyében” 
címő fejlesztési tervét, melyrıl Békés Megye Közgyőlése a döntését a tulajdonostársak 
véleményének megismerése után kívánja meghozni. 

 A fejlesztési tervet az elıterjesztés mellékleteként csatoljuk. 
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Békés város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak hosszú távú érdekében áll a Békés Megyei  
Repülıtér nyilvános kereskedelmi repülıtérré alakítása. Az Önkormányzat véleményének 
kialakításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az autópályák a belátható jövıben sem „érintik” 
Békés megyét, ezért a város lehetıségeihez mérten támogatni kell a repülıtér beruházást, mert 
mind a hazai, mind a nemzetközi kereskedelmi, gazdasági és kulturális „vérkeringésbe” így 
juthatunk be belátható rövid idıtáv alatt.  

A repülıtér fejlesztése Békés Város Önkormányzata részérıl a tulajdonosi hányad megtartása 
(3,33 %) mellett várhatóan 20 MFt kiadást jelent 5 év alatt, ami a nyilvános kereskedelmi célú 
repülıtérré történı továbbfejlesztéshez szükséges -  közel 600 MFt összegő -  beruházási összeg 
ismeretében jelenleg elıre látható. 

Az alprojektek fejlesztése véleményünk szerint az adott közigazgatási területen mőködı 
önkormányzatoknak elemi érdeke, de a Békés Airport Kft. mőködési feltételei (pl. a növekvı 
bevételek) növekedhetnek, ilyen módon az alprojektek bevonása közvetlenül segíthetné a Békés 
Airport Kft jelenlegi mőködési feltételeit, azaz a hiány mérséklését. 

 

A határozati javaslat a Pénzügyi Bizottságon kerül megfogalmazásra. 

 

 

 

 

B é k é s, 2008. november 24. 
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