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A képviselőtestület teljes létszámban megjelent a Szent Péter és Pál Plébánia közösségi ter-
mében. A lelkipásztor, miután köszöntötte a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a 
testület határozatképes. A megvitatott napirendi pontok a következők voltak. 
 

1. Ingatlanok tulajdonviszonyai. A Szent Péter és Pál Plébánia tulajdonát képező jelen-
legi és egykori ingatlanok tulajdonviszonyának áttekintése. Arnold atya a tulajdoni la-
pok és a hivatalos térképmásolat bemutatásával támasztja alá a tulajdonviszony ér-
vényességét. Lásd az alábbi táblázatot: 

 
2. A bakonypéterdi temető kérdése. A temető vonatkozásában merült fel a pályázati 

lehetőség 2019 nyarán, amely a ravatalozó felújítását valamint a térburkolat megol-
dását célozta volna meg. Mivel a temetőben lévő ravatalozó tulajdonviszonya ez idáig 
tisztázatlan, Arnold atya kezdeményezte Bolla Tünde polgármester asszonnyal az 
egyeztetést. A ravatalozó a hivatalos földhivatali térkép és az Önkormányzat által ké-
szített geodéziai felmérés alapján három helyrajzi számon áll (Egyházközség, Önkor-
mányzat, Ruzsovics Attila földterülete), szükséges a tulajdonviszony tisztázása. Ugya-
ni a pályázati támogatás csak (tisztázottan és egyértelműen) saját tulajdonban lévő 
ingatlan felújítására hívható le. Ennek érdekében kezdtük meg az egyeztetést az érin-
tett felekkel. Arnold atyát felhatalmazta az egyházközségi képviselőtestület, hogy 
először vegye fel a kapcsolatot Ruzsovits Attilával, kérdezzen rá, hogy hajlandó-e ar-
ról a részterületről lemondani (akár az egyházközség javára) (esetleges ellentételezés 
is szóba jöhet), aztán az Önkormányzat és az Egyházközség tisztázzák egymás közt, 
hogy melyikük kívánja/képes a ravatalozót üzemeltetni a jövőben. Ennek megfelelően 
történjék meg a földhivatali telekhatár-módosítás. Az egyházközség nyitott a ravata-
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lozó teljes körű üzemeltetésére, de ennek következményeképpen gondolkodjon ar-
ról, hogy az üzemeltetéshez szükséges bevételeit milyen módon növelhetné meg.  
A plébánia képviselőtestülete az alábbi felvetések egyeztetésére hatalmazza fel Ar-
nold atyát:  
a. Az Önkormányzattal tisztázza, hogyan képzeli el a jövőben saját tulajdonú temető-
részének rendben tartását, üzemeltetését? 
b. Kérdezzen rá, hogy az Önkormányzat a jövőben hogyan vállal részt a temető köz-
üzemi költéségnek (hulladékszállítás, vízfogyasztás) fizetésében, ha megtartja a saját 
temetőrészét? 
c. Mivel a ravatalozó jogállása nem tisztázott, nem tudunk döntést hozni annak üze-
meltetésének vonatkozásában. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy saját tulajdonú teme-
tőrészéről és a rajta lévő ravatalozó-részről lemond és azok tulajdonjogát és azzal 
együtt az üzemeltetés jogát is átadja a Plébániának? 
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113/2 Bakonypéterd Község Önkormányzata 
 

 
 
A plébánia képviselőtestületének egybehangzó véleménye alapján az egyházközség 
kész a temető teljes körű üzemeltetésére. Addig, amíg nem kerül teljesen kezelésébe, 
nem tudja a teljes közüzemi költségeket vállalni. Mivel nagyobb terület tulajdonosa, a 
közüzemi számlákat maga kívánja a jövőben kiegyenlíteni és területarányos elszámo-
lással továbbszámlázza az Önkormányzatnak a rá eső részt. Az egyházközség tovább-
ra is – ahogyan az előző években – maga kíván gondoskodni a fűnyírásról, a hulladék-
gazdálkodásra pedig megfelelő módot fog kitalálni. 
 



3. A temetőkerítés megoldása. Az egyházközségi képviselő testület foglalkozott a teme-
tő kerítésének megoldásával. Megállapítottuk, hogy jó ötlet volt a rozsdás kerítés el-
távolítása. A későbbiekben megterveztetjük és keressük a pályázási alkalmakat a kerí-
tés kivitelezésére. Gyűjtést hirdetünk meg a lakosság és az elszármazottak körében is. 
A soron következő sírhelymegváltás rendezése is a temető és az abban történő fej-
lesztések megvalósulását szolgálja majd.  

4. Sírhelymegváltás és temető fenntartási hozzájárulás. A Pannonhalmi Járási Hivatal-
ból érkezett felszólítás (2015) kötelezi a temetőtulajdonos Szent Péter és Pál Plébáni-
át, hogy készítsen temetői nyilvántartást, azaz sírboltkönyvet és oldja meg a temető-
höz kapcsolódóan a körbekerítést, az ivóvíz vételezést és a mosdóhasználatot. A plé-
bánia ebben az évben eleget kíván tenni szakaszosan a Járási Hivatal felszólításának. 
Ennek jegyében a lakosságot levélben szólítjuk meg, és kérjük, igyekezzen mindenki a 
sírhelymegváltást rendezni a sírhely feletti rendelkezési jog megvásárlásával. (A sír-
helymegváltás részleteit lásd mellékletben!) A képviselőtestület egyöntetűen elfo-
gadja és támogatja a gazdasági stratégiát, miszerint a sírhelymegváltás rendezése és 
a temető fenntartási hozzájárulás igénye plébániánknak gazdasági kérdés is, hiszen a 
temető fenntartása, üzemeltetése csak akkor teljesíthetők, ha bevételein is vannak. 

5. Temetőtérkép. Viszló Andrea, Wágenhoffer Gergely és Arnold atya 2020 januárjában 
elkészítették a sírhelyek nyilvántartásba vételét és a térképet. Nochta József és Szabó 
Péter elhelyezik a térképet a temető bejáratánál. A temetőtérkép az elhunytak nyil-
vántartásán túl az elhunytak keresését, és a családfakutatást is elősegítik. A jövőben 
állandóan frissülő számítógépes adatbázisban kezeljük a sírhelyekben nyugvó szemé-
lyek adatait és a sírhelymegváltás nyilvántartását. 
 

 



6. Költségvetés és zárszámadás. A plébánia 2019-es esztendejének zárszámadásának 
kiértékelése a bevételek és kiadások mentén. A plébánia gazdálkodásának rövid ösz-
szefoglalása és a zárszámadási ill. költségvetési táblázat a mellékletben található. Az 
egyházközségi képviselőtestület 7+1  tagja (lásd jegyzőkönyv) a költségvetésben fog-
laltakat egyhangúlag elfogadta. Az előző évek költségvetése a 
https://4plebania.hu/adomanyozas/ oldalon tekinthető meg. 

7. Önkormányzati könyvtár a plébániaépületben. A történet előzménye: Hogyan került 
a könyvtár a plébániára? 2015-ben egy pályázati támogatás keretében megvalósulha-
tott a plébánia teljes külső és belső felújítása. A pályázatban foglaltak szerint a plébá-
nia pályázati többlettámogatást kap, ha helyet biztosít a könyvtárnak. A plébánia az 5 
év közös üzemeltetést vállalva hely adott a könyvtárnak, mint az önkormányzati alap-
szolgáltatásnak. Ezzel a hozzájárulással és együttműködéssel nem jött létre az Ön-
kormányzat számára tulajdonviszony az épületben. Németh Tamás, a PKLE vezetője 
egyértelműen kijelentette, hogy a vállalt időszak vége 2020. október 13. A kérdés: 
Hogyan tovább a pályázatban vállalt időszak után?  
a. A képviselőtestület egyértelmű és egyöntetű akarata, hogy a saját tulajdonú ingat-
lanjainkat mi magunk hasznosítsuk a saját magunk elképzelése szerint, beleértve a 
plébánia jelenleg könyvtárként funkcionáló épületrészét is. 
b. Alakítsunk ki bérlakást a pályázatban foglalt vállalási idő letelte után a jelenleg 
könyvtárként funkcionáló épületrészből és az abból származó bevételt a jelenlegi bér-
lakásból származó bevétellel együtt fordítsuk a meglévő ingatlanjaink üzemeltetésé-
re, fejlesztésére. 
c. Az Egyházközségi Képviselőtestület egyöntetű véleménye, hogy az Önkormányzat 
használhatja tovább az ingatlanrészt a pályázatban vállalt időszak letelte után is 
könyvtárként, azonban az egyházközség 50.000,- HUF/hó bérleti díjat és ezen felül a 
közüzemi díjak vállalását kéri a használatért. 
d. Az Önkormányzat felvetésére, hogy könyvtárként tovább használhassák a plébániai 
ingatlanrészt jutányos áron, ennek ellentételezéseként az Önkormányzat munkát vé-
gez a temetőben, újabb bizonytalanságot és tisztázatlanságot szül, amelyet szeret-
nénk minden áron elkerülni. A képviselőtestület szeretne átlátható, világos határokat 
látni az Önkormányzat és a Plébánia között a jó együttműködés jegyében. Ez azt je-
lenti, hogy ahol csak lehet, fogjunk össze közösen a falu lakossága és hívő közössége 
érdekében, de mindenki vállalja a felelőséget ingatlanjai üzemeltetéséért és a rá rótt 
feladatok ellátásáért. 

8. Orgona-ügy. Bajnai Sándor egykori kántorunknak köszönhetően egy közel 2 millió fo-
rintos digitális orgonát kaptunk ajándékba a svájci Belp egyházközségétől. Sándor 
ügyes szervezőmunkájáért hálásak vagyunk mindannyian.  

9. A templom nagy orgonája. (Elischer Balász szakvéleménye alapján) 
„… vélhetően évtizedek óta hallgat, és valószínűleg már előtte is rossz állapotban volt. 
Az orgonaszekrény megvetemedett, festése szinte teljesen lekopott a hátsó fronton, 
rovarkárok és bekarcolt rongálások tömkelege látszik rajta. A játszóasztal hasonlóan 
rossz állapotban van. A fúvó használhatatlan, bőrözése szétfoszlott és kirepedezett. A 
hangszer motorizálása nem történt meg, lábfújtatással lehetne csak működtetni, ha 
újrabőrözött, vagy új fúvót kapna az orgona. A sípanyag hiánytalan, a pedálsípokat 
leszámítva, tehát körülbelül a sípok 90 %-a bedobozolva, vagy a nagyobb fasípokat 
tekintve a síptőkékre fektetve az orgonaszekrényben vannak elhelyezve. A fémsípok 
egy-két, valószínűleg véletlen balesetből adódó deformitást leszámítva jó állapotban 
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vannak, minőségük jó, a homlokzati horganysípok kivételével ónsípok. A homlokzat 
vélhetően hasonlóan az ország más hangszereihez, a háborús rekvirálásnak esett ál-
dozatul. A fasípokat érdemes lenne megfelelő helyen tárolni, ezeken még nem látha-
tók rovarkárok, de félő, hogy a fertőzés el fogja érni őket, más faanyagokon már lát-
ható rovarkár a kóruson. Tudvalevő, hogy akár még évtizedek múlva sem lesz az egy-
házközségnek elegendő anyagi forrása egy restaurálásra – jelen esetben inkább re-
konstruálásra, így műemléki szempontokat figyelembe véve a legkíméletesebb meg-
oldás legalább a sípanyagnak egyben történő értékesítése lenne. Tervben van jutá-
nyos áron, külföldről vagy országon belül, a templom méreteinek nem feltétlenül 
megfelelő, ugyanakkor liturgikus célokra megfelelő orgona vásárlása. Második lehe-
tőség az orgona teljes rekonstrukciója eredeti kondíciók alapján – természetesen kor-
szerűen, orgonamotorral is ellátva, ez azonban nyilvánvalóan előteremthetetlen költ-
ségeket róna az egyházközségre, kivéve, ha pályázati úton elnyerhető lenne a teljes 
bekerülési összeg.” 
Az egyháztanács az orgona értékesítését egyhangúlag nem támogatja. Szeretné, ha itt 
maradna és pályázati forrást keresnénk a felújítására. 

10. Templomablakok. Templomunk ablakai igen rossz műszaki állapotban vannak. 2019-
ben pályázatot adtunk be, amely elutasításra került. A későbbiekben az Apátság Pro-
jektirodája és Beruházási Csoportja segítségével folytatjuk a pályázati lehetőségek ke-
resését. 

11. A templom Mária-kápolnája. A kápolnából 2019 tavaszán A Műemlékvédelmi Szak-
hatóság felszólítására el kellett távolítani a fertőzött és szúette barlang imitációt a 
Mária szobor mögül. Ezt követően önkéntesek segítségével levertük a málló vakolat-
felületeket. A munka félben hagyva áll, a tervezett urnakápolna meghiúsult anyagi 
forráshiány miatt. Amint anyagi lehetőségeink adottak lesznek folytatódik a kápolna 
helyreállítása és a Mária szobor visszahelyezése. 

12. Plébániai termőföld hasznosítása. A kert hatalmas, tavaly ősszel egy varsányi illeté-
kességű traktoros önkéntes alapon felszántotta és megszórta trágyával. Hasznosítása 
jelen pillanatban még nem eldöntött.  

13. Pasztorális tervünk. A négy plébániának közös pasztorális terve készült a 2020-as esz-
tendőre, amelynek két kiemelkedő eseménye templomunk felszentelésének 200 éves 
évfordulója és a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.  


