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Dr. Lukács Adrienn jegyző 

 

Előterjesztés 
a Gold Timer Alapítvány támogatására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Krauth Péter, a Goldtimer Alapítvány elnöke azzal a kéréssel keresett meg, hogy az alapítvány 
által épülő Lloyd C.V. típusú repülőgép építéséhez Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testülete járuljon hozzá.  

A Gold Timer Alapítvány 25 éve foglalkozik magyar repüléstörténeti repülőgépek 
újjáépítésével és üzemeltetésével. Ennek keretében építette újjá és üzemelteti a LI-2, PO-2, 
Gerle-13, Kánya, Cimbora és Vöcsök típusú repülőgépeket.  

A magyar repülőgép építés egyik leghíresebb típusa az általuk megépíteni kívánt Lloyd C.V. 
típusú repülőgép. Kérésüket az indokolta, hogy a repülőgépgyár, amely eredetileg ezt a 
repülőgépet gyártotta, Aszódon volt, így közös érdeknek tekinti, hogy ez a repülőgép 
megépüljön. A repülőgép építését az év elején megkezdte az Alapítvány, a törzs a futómű 
elkészült, jelenleg a szárny építésével folytatnák a munkát. A pandémiás helyzet 
következtében a bevételeik radikálisan lecsökkentek, ezért szeretnének támogatást kérni, hogy 
folytathassák a repülőgép építését. 

A Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár Rt. 1914-ben jött létre, a gyár aszódi igazgatójának 
Heinrich Bier osztrák ulánus főhadnagyot nevezték ki, aki mellé magyar mérnökgárdát 
alkalmaztak Melczer Tibor, Szalay Ferenc és Tóbiás Béla személyében. Az általuk tervezett, 
könnyített acélcsőből heggesztett szerkezeten vászonbevonással borított, Aszódon megépített 
Lloyd- 20 M típusnévvel jelzett repülőgép 1914 májusában készült el és júniusban mutatták 
be Aspernben. A 40.01 lajstromjelű gép, Bier vezetésével két magassági világrekordot ért el. 
Egy személlyel 6170 méterre, két személlyel pedig 5440 méterre emelkedett. Ez a teljesítmény 
a 145 LE-s Eisler- Hiero motorral ma is elismerésre méltó.  

Javasolom a képviselő-testületi tagoknak, hogy ennek az aszódi kötődésű gépnek az 
újjáépítésén fáradozó Alapítvány kérését támogassák és 1 000 000 Ft-tal járuljanak hozzá a 
megvalósításhoz.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2021. (XII. 15.) számú határozata 
a Gold Timer Alapítvány támogatására  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gold Timer Alapítvány kérelmét 
és az általuk újjáépíteni kívánt Lloyd C.V. típusú repülőgép megvalósításához bruttó 1. 000 
000 Ft, azaz bruttó egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Lukács Adrienn jegyzőt, hogy a támogatási összeg a 2022. évi 
költségvetésben kerüljön betervezésre.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: a szerződés aláírására 2021. december 31.  
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
 
 
 
Aszód, 2021. december 6.  
 
 
 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                  polgármester 
 
 
Látta:  
 
 
Dr.  Lukács Adrienn 
          jegyző 
 
 
 


	Előterjesztés
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
	……/2021. (XII. 15.) számú határozata


