Starthely támogatási pályázat
Pályázó: Soproni Siklóernyős Egyesület
Starthely: Csörlőpálya Szombathely

Starthely információk:
Starthely típusa: Csörlőpálya
Hossza: 2200m
Felülete: Gyep
Elhelyezkedése: Szombathelyi Repülőtér
Koordináták: N47º 16.254’ E16º 37.962’
Magasság: 223m / 723ft
Reptér tulajdonosi köre:
- Szombathely: 10%
- Gencsapáti: 80%
- Söpte: 10%
Kezelő: Szombathelyi Repülőklub
Repülésre alkalmas szélirány: É, ÉNY, D, DK,
Nehézségi fok: *
Parkolás: Beton és aszfaltburkolatú parkolók a hangároknál. Mindkét oldalon
lehetőség van a startpont melletti parkolásra is.
Légtér sajátosságok:
 Korlátozás: Nincs
 Kötelezően előírt iskolakör:
É-ÉNY szélirány esetén: jobb
D-DK szélirány esetén: bal
Megközelítés:
A 8639 számú, Szombathelyt Söptével összekötő út, 1-es kilométer-szelvénye után
levő elágazóban balra fordulva, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet előtt elhaladva a repülőtér déli oldala érhető el. Az aszfaltozott út rossz
minőségű makadám-útban folytatódik, ami hangárok melletti parkolókhoz vezet.

2012-ben igényelt támogatás: 0,- Ft
A felmerülő költségeket teljes egészében saját tartalékainkból finanszíroztuk

2013 év várható költségei a starthely használatával kapcsolatban:
A Szombathelyi Repülőklub részéről a Soproni Siklóernyős Klub felé az alábbi igény
fogalmazódott meg 2013-as évre vonatkozóan:
Hangárköltség:
Összege: 4.000 Ft/hó, azaz 48.000 Ft/év
Ezért az összegért az alábbi szolgáltatást biztosítják számunkra 12 hónapon keresztül:
- A csörlőberendezés fedett, zárható hangárépület kijelölt részén történő
elhelyezése
- Elektromos áram biztosítása a karbantartási munkákhoz, akkumulátorok
töltéséhez, világításhoz
- A csörlőberendezés pótalkatrészeinek, tartalék üzemanyagának tárolása
Reptérhasználati „napidíj”:
Összege: 600,- Ft/fő/nap
Ellenszolgáltatások:
- A merevszárnyúakéval párhuzamos csörlőpálya biztosítása (lehetővé téve ezzel
az együttes üzemet)
- Reptérhasználat hátimotorosok számára
- A kifutópálya gyepének gondozása
- Vizesblokk

A Soproni Siklóernyős Egyesület a szombathelyi csörlőpálya használatával kapcsolatos
kiadásainak egy részére az alábbi összeget szeretné elnyerni a Starthely Támogatási Alapból:
120.000,-Ft azaz egyszázhúszezer forint

Tervezett munkák 2013:
Az általunk csörlésre használt pályaszakasz felülete az évek során erősen elhasználódott.
Bízunk benne, hogy a talaj megfelelő nedvességi állapotában történő hengerezése több évre
megoldást jelent. Ehhez útépítési munkáknál használatos úthengert kívánunk igénybe venni.
Várható költség: 40.000,- Ft

Az igényelt támogatás 100%-os elnyerése esetén:
Előreláthatólag, teljes mértékben nem fogja ugyan fedezi a Szombathelyi Repülőtéren való
siklóernyős csörlés lehetőségét 2013 évre, de nagyban hozzájárul ahhoz. Bízunk benne, hogy
a reptérhasználati napidíjat még a szezon megkezdése előtt egy összeggel ki tudjuk váltani. A
csörlőpálya felületének javítása hosszútávon a csörlőberendezés, illetve a gépkocsi
élettartamára, műszaki megbízhatóságára nézve lesz kedvező kihatása. Sikeres pályázati
elbírálás esetén minden további költség finanszírozását megpróbáljuk a tényleges
csörlőhasználattal arányossá tenni. Az egy csörlésre vetített költséget igyekszünk minimális
szinten tartani. Bízunk benne, hogy repülőterünket 2013-ban a tavalyival azonos feltételek és
anyagiak mellett tudják igénybe venni mind a saját, mind pedig az idelátogató pilóták.

Szombathely, 2013. 01. 30.
Körmöczi Miklós
SSE titkár

