
ELŐTERJESZTÉS 
 
Budakalász Város Önkormányzata a Budai út 31. szám alatti ingatlan „Schmidt ház”, használatát, 
hasznosítását, a regionális és helyi német nemzetiségi hagyományok ápolására, kulturális, 
közösségi programok megvalósítása céljából átadta a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalta az ingatlan hasznosítását, szükséges felújítását. 
 
Az ingatlan Budakalász Város Önkormányzatának tulajdonában van, de a meghatározott célra 
történő hasznosítás érdekében az ingatlan jelen állapotának részletes felmérését, felújítási-
átalakítási terveztetését, a felújítás és átalakítás kivitelezését a nemzetiségi önkormányzat fogja 
végeztetni. A nemzetiségi önkormányzat a fejlesztést központi költségvetési, és európai uniós 
pénzügyi források, valamint az Országos Német Önkormányzat pályázati forrásainak 
bevonásával tervezi megvalósítani. 
 
Az Együttműködési Megállapodást 2020. novemberében mindkét önkormányzat aláírta. A 

megállapodás 3.3.5. pontja szerint:  

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak teljesülését a jelen 

Megállapodás hatályba lépését követően kettő évente felülvizsgálják, és – az együttműködés 

eredményességének függvényében – döntenek a Megállapodásban foglalt kötelezettségek 

hatályának fenntartásáról vagy megszüntetéséről. 

A megállapodás 3.3.2. pontja szerint: 

 A haszonélvezet megszűnik: 

a) a 2.2 pont szerint határozott időtartam lejártával, vagy 
b) a Haszonélvező jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével, vagy 
c) amennyiben 2.8-2.10 pontok szerinti Fejlesztés jelen Megállapodás hatályba 

lépésétől számított 3 (három) éven belül nem valósul meg. 
  

Az elmúlt két év történései röviden: 

- a szerződés aláírásának csúszása miatt a támogatás elmaradt, 

- a tervdokumentáció 2021-ben elkészült (30 M Ft.) 

- az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságtól kapott az önkormányzat 30 

M Ft-ot, 

- kezdeti felújítási költségek 450 M Ft, 2021-re 850 M Ft-ra nőttek, 2022-ben az „elszálló” 

építőanyagárak miatt nem lehet pontosan tudni, 

- 2022-ben pályázati pénzből elkezdtük a nyílászárók felújítását, 

- a jelenlegi világgazdasági válságra tekintettel nem tudjuk, mikor fejeződhet be a Schmidt-ház 

teljes felújítása, korszerűsítése, 

- sajnos az elmúlt években az építőanyag árak elszabadulása azt eredményezte, hogy az 

induláskor nemzetiségi pénzből megvalósuló felújításhoz jelenleg regionális összefogásra van szükség, 

 



A fentiek alapján javaslom: 

- a szerződésből a határidők eltörlését, 

- az a közös érdekünk, hogy minél előbb megvalósuljon a teljes beruházás, és az épület regionális 

kulturális központtá váljon, ez ügyben folyamatosan tartja német nemzetiségi önkormányzat a 

kapcsolatot Ritter Imre német parlamenti képviselővel, aki egyben a parlament nemzetiségi 

bizottságának az elnöke, rajta keresztül Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkárral, ill. a térségünk országgyűlési képviselőjével, Dr. Vitályos Eszterrel. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász    /2022.(XI.14.) NNÖB sz. határozata: 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a Budakalász Város Önkormányzatával 2020. 
novemberben aláírt a „Schmidt ház” hasznosításával kapcsolatos „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
ÉS HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSA” megállapodást felülvizsgálta, és javasolja a 3.3.2. pont c) 
pontjának 

 „A haszonélvezet megszűnik: 

c) amennyiben 2.8-2.10 pontok szerinti Fejlesztés jelen Megállapodás hatályba lépésétől számított 
3 (három) éven belül nem valósul meg.”  

törlését, tekintettel arra, hogy a felújítás és átalakítás kivitelezésére a három év nem elegendő, miután 
a jelenlegi világgazdasági válság, és az építőanyag árak elszabadulása miatt a felújításhoz jelenleg 
regionális összefogásra van szükség. A tervezés kapcsán az épületen elvégzett statikai vizsgálatok pedig 
feltártak olyan eltakart részeket, melyek szemrevételezés során nem voltak láthatóak, azonban ezek is 
a beruházás költségét nagymértékben növelik. 

A Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Lávinger Ildikó elnök 
 


