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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2016. (XII. 15.) szamu 
önkormányzati határozatával döntés született arról, hogy a repülőtér üzembentartói és 
üzemeltetői feladatait szét kell választani, a repülés szakmai feladatok a Sky Escort Hungary 
Aero Clubhoz kerülnek. Az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás 2017. februárjában indult, 
melynek eredményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. március 8-án kelt 
határozattal üzemben tartási engedélyt adott a 0114 hrsz.-ú területen lévő repülőtér üzemben 
tartására a Sky Escort Hungary Aero Clubnak, egyidejűleg a VÜSZI Nkft. üzemben tartási 
engedélyét visszavonta. A minisztériumi engedély visszavonásig érvényes. A Képviselő
testület 118/2017. (V.25.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Sky Escort 
Hungary Aero Clubbal kötendő, a Gödöllői Sportrepülőtér üzemben tartásáról szóló 
megállapodást. A megállapodást a felek 2017. június l-jén írták alá. 

A megállapodásban a felek a Gödöllői Repülőtér (Gödöllő, 0114 hrsz) üzemben tartási 
feladatainak ellátásában állapodtak meg. A 0114 helyrajzi számon a Gödöllői Repülőt~r 
leszállópályája helyezkedik el, de emellett még a Repülőtérhez tartoznak a 0112/1, 0112/3 és 
0113 helyrajzi számú ingatlanrészek, amik a repülőtér rendeltetésszerű használatát biztosítják 
és amiket ténylegesen is a Sky Escort Hungary Aero Club használ. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megállapodást módosítsa 
azzal, hogy a megállapodásban a repülőtér rendeltetésszerű használatához a 0112/1, 0112/3 
és 0113 helyrajzi számú ingatlanrészeket is üzemeltetésbe adja a Sky Escort Hungary Aero 
Clubnak. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testüktet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Göd ö 11ő,2018. november „ 
" 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat mellékleteként 
szövegszerűen elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és a Sky Escort Hungary Aero Club 
között a 118/2017. (V.25.) . önkormányzati határozattal jóváhagyott és megkötött 
„Megállapodás a gödöllői sportrepülőtér üzemben tartásáról" című szerződés 1. számú 
módosítását. 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 



A GÖDÖLLŐI SPORTREPÜLŐTÉR ÜZEMBEN TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
MEGÁLLAPODÁS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
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amely létrejött egyrészről GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ·(Székhely: 2100 
Gödöllő, Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi 
azonosító: 740856, adószám: 1573126I:-2-13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) 
a továbbiakban: Önkormányzat mint a Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában lévő sportrepülőtér tulajdonosa 

valamint a 

Sky EscortHungary Aero Club (Székhely: 2100 Gödöllő, repülőtér képviselője: Both Lajos 
egyesület elnöke, adóig.sz: 19004473-2-13, társadalmi szervezet nyilvántartási szám: 
13.Pk.62.647., bejegyzés ügyszáma: 1990/32) mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemben 
tartó) között az alábbiak tárgyában: 

A Megállapodás 1. fejezet Alapvető rendelkezések 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1) Az Önkormányzat az Üzemben tartót 2017. március hó 1. napjától a Gödöllő 
Repülőtér (Gödöllő, 0114 hrsz) üzemben tartási feladatainak ellátásával bízza meg, 
a megbízá~t az Üzemben tartó elfogadja. Az Önkormányzat a Gödöllői Repülőtér 
(Gödöllő, 0114 hrsz) üzemben tartási feladatainak rendeltetésszerű ellátásához 
kizárólagos tulajdonát képző, a Gödöllői Repülőtér együtteshez tartozó 0112/1. hrsz 
ingatlanrész., 0113 hrsz-ú ingatlanrész, valamint a 0112/3/c alrészlet kivételével a 
0112/3 hrsz.· ingatlanrész üzemeltetési feladatainak ellátásával bízza meg az 
Üzemben tartót. 
A 0112/3/c alrészlet tekintetében a 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 
előírásai az irányadók. 

· Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbén a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelke:Zései az irányadóak. 

Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös értelmezést 
követőenjóváhagyólag írnak alá. 

Jelen megállapodást Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
............... ( ..... ) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

Gödöllő, 2018. november „ 

Gödöllő Város Önkormányzata 
tulajdonos részéről 

Dr. Gémesi György polgármester 

„. 

Sky Escort Hungary Aero Club 
üzemben tartó részéről 

Both Lajos egyesületi elnök 


