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2017.06.16. 

Tisztelt Bajnaiak! 

 

Örömmel értesítem a kedves lakosságot, hogy Bajna Község Önkormányzat TOP-3.2.1.-15-

K01 „Energetikai korszerűsítés az önkormányzati épületekben” c. pályázaton 79 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást nyert, amely önerőt nem igényel! 

 

Ebből az összegből megvalósul: 

 Bajnai Napközi Otthonos Óvoda  

o külső szigetelése 

o napelemes rendszer kiépítése 

o fűtési rendszerének korszerűsítése 

o világítási rendszerének korszerűsítése 

 Sportcsarnok, Közösségi Ház 

o fűtési rendszerének korszerűsítése 

 Polgármesteri Hivatal 

o napelemes rendszer kiépítése 

 

A felújítás célja, hogy az óvoda épületében a hőszigeteléssel és a fűtési rendszer 

korszerűsítésével, a sportcsarnokban a fűtési rendszer korszerűsítésével az 

energiafogyasztást minimalizáljuk. Az épületek elavult gázfűtésének cseréje az épületek 

gázfogyasztását jelentősen csökkenti. Az óvodában és a polgármesteri hivatalban 

napelemes rendszer telepítésével lenullázódik a villamos-energiafogyasztás.  

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

    Pallagi Tibor 

        polgármester 
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2017.04.25. 

A Kökény utcában beszakadt a pince. 

VIGYÁZAT BALESETVESZÉLY! 
Bajna Község Önkormányzata az esetet jelentette a 

Katasztrófavédelemnek, a Belügyminisztérium Partfalbizottságának. 

Az ügyintézés folyamatban van. A helyreállítás költségeit várhatóan az 

állam magára vállalja.  A helyreállítás a Belügyminisztérium döntése 

után kezdődhet meg. 

 

Türelmüket és megértésüket megköszönve, 

 

Tisztelettel:        Pallagi Tibor 

polgármester 

 

 

2017.04.11. 

 

ZÖLD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA! 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. évben áprilistól-  novemberig tart a zöld hulladékok 

begyűjtése és szállítása a Dorogi Térség 15 településén.  (letöltés: Zold_jaratterv_2017) 

A levágott füvet és egyéb lágy szárú növényeket csak és kizárólag BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

zsákban szállítja el társaságunk a megjelölt szállítási napokon- a zöld hulladékok közvetlen 

komposztálótelepre kerülnek beszállításra. (Az egyéb zsákban kihelyezett kerti hulladékot a Kommunál-

JUNK Kft. munkatársai nem szállítják el!) 

http://kommunaljunk.hu/wp-content/uploads/Zold_jaratterv_2017.pdf


Valamennyi szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó részére évi 8 db 120 literes zsákot 

térítésmentesen biztosít a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., melyek átvétele az illetékes helyi 

Önkormányzatnál történik. 

Bajna Község lakossága a gyűjtéshez szükséges biológiailag lebomló zsákokat az alábbi időpontokban 

veheti át a Polgármesteri Hivatalban (2525 Bajna, Kossuth Lajos u.1.): 

Hétfő:   08:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig 

Kedd:   08:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig 

Szerda:  08:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig 

Péntek:  08:00-12:00 óráig 

 

Az ingyenesen biztosított 8 db zsákot bármilyen csoportosításban kihelyezhetik az ingatlanhasználók, 

tehát egy szállítási napon több zsákot is elhelyezhetnek az ingatlan elé, azonban az éves darabszámon 

felül társaságunk nem tud plusz zsákokat biztosítani a lakosság részére. 

SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK BAJNÁN: 

ÁPRILIS 24.,  

MÁJUS 22.,  

JÚNIUS 26.,  

JÚLIUS 24.,  

AUGUSZTUS 21.,  

SZEPTEMBER 25.,  

OKTÓBER 24.,  

NOVEMBER 27. 

 

 A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor kezdődik. 

A zsákban kihelyezett zöld hulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet. 

        Kommunál-Junk Közszolgáltató Kft. 

 

2017.04.07. 

Üdvözöljük!  

Elindult Bajna Község Önkormányzatának hivatalos tájékoztató kiadványának publikálása. Itt részletesen olvashat a 

településünket érintő fontos változásokról, pályázatokról, beruházásokról. Amennyiben Önnek kérdése van, írjon a 

tajekoztatas@bajna.hu email címre. 
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1.TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZKIKÖNYV 

Tisztelt Lakosság!  

2016-ban megalkották a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. 

A törvény gyakorlati alkalmazásához szükség van egy Településképi Arculati Kézikönyvre, melyet minden 

Önkormányzatnak el kell készítenie a saját településére vonatkozóan. 

Ez a kézikönyv a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítené, a településképhez illeszkedő 

karakteres építészeti elemeket, beépítési vázlatokat tartalmaz, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek. 

Az arculati kézikönyv és a hozzá kapcsolódó településképi rendelet megalkotását és elkészítését (a Bajnai 

Önkormányzat  partnerségi rendeletének megfelelően és az abban meghatározott szabályok szerint) 

véleményükkel, észrevételeikkel Önök is segíthetik. 

 

Ezzel kapcsolatosan 2017. május 23. napján 17.00 órától partnerségi ( civil szervezetek, egyházak, szakmai 

szövetségek )egyeztetést, majd ezt követően 18.00 órától lakossági fórumot tartunk. 

 

Mindenkit szeretettel várunk, aki értékes segítségével és véleményével segíti a település arculatának hosszú 

távú formálását! 

 

Pallagi Tibor 

Polgármester 

2.ISKOLA 

 Vereckei Judit, Komárom- Esztergom Megyei tankerületi Igazgatótól a következő publikálható tájékoztatást 

kaptam: 

Pallagi Tibor 

polgármester 



 

 

 

Összegzés: 

beiratkozott gyermekek száma: 177 fő 



nem jelent meg:                              33 fő 

támogató szavazat száma:             78 db. 

elutasító szavazat száma:              66 db. 

A fenntartó váltásához + 11.db. támogató szavazatra lett volna szükség, így a Simor János Általános 

Iskola a KLIK fenntartásában marad. 

Pallagi Tibor 

polgármester 

3.TEMETŐ 

Bajna Község Temetőjét a Léthé Kft. működteti, aki 2017 év elején a szemétszállítási szerződést felmondta, 

mivel már nincs törvényi lehetősége a szemét elszállítására és lerakására. 

Az Önkormányzat szerződést kötött a felgyülemlett, és a jövőben keletkező szemét elszállítására. 

A szemetet kizárólag, csak Inotára ( Veszprém mellé) engedi a hatályos jogszabály szállítani, ezért az 

elszállítása igen drága.  

Kérjük Önöket, hogy a jövőben fokozottan alkalmazzák a szelektív gyűjtést, mert így lehet optimalizálni az 

elszállítandó szemét mennyiségét. 

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm! 

Pallagi Tibor 

Polgármester 

4.TÁNCSICS-KLAPKA GY.UTCAI  ÁROKFELÚJÍTÁS 

Bajna Község Önkormányzata vis maior pályázat keretében elnyerte a Táncsics utca és a Klapka Gy. utca 

burkolt mederárok bontása, helyreállítása, rézsűstabilitása 398 m2-en, elnevezésű munkák megvalósításához 

szükséges forrást. 

A munkálatok megkezdődtek 2017.április 3-án (hétfőn), várható befejezés 2017.május 12. 

Kérjük, hogy a munkálatokkal érintett területeken figyelmesen közlekedjenek, türelmüket köszönjük! 

Pallagi Tibor 

Polgármester 

  



5.ÚTÉPÍTÉS 

Tisztelt Bajnaiak! 

Bajna Község Önkormányzata pályázott és megnyerte a Táncsics utca újraaszfaltozását. Az érintett szakasz 

300 fm hosszan, a Kossuth Lajos utcai buszmegálló, Táncsics utca, Dózsa Gy. utca elágazásáig tart, valamint 

190 m2 szilárd burkolatú járda felújítását is tartalmazza. 

A munka elkezdése várhatóan 2017.május 01.- befejezése 2017.május 20. 

Mivel a pályázat csak a fent leírt útszakaszra vonatkozhatott, ezért Önkormányzatunk, annak érdekében, hogy 

ne maradjon ki a Bem J. utca kereszteződéséig tartó szakasz, keresi a pénzügyi forrás előteremtésének 

lehetőségét.   

Pallagi Tibor 

Polgármester 

6.RENDEZVÉNYEK 

2017.május 27-én a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, Bajna Község Önkormányzatával és 

Községi Könyvtárával közösen, Megyei Értéktár Napot szervez a Bajnai Sándor Metternich Kastély kertjében, 

amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

22 megyei település már jelezte részvételét és bemutatkozási szándékát, a részletes program összeállítása még 

zajlik, amint elkészül, közzétesszük. 

Pallagi Tibor                                                                                              Erdősné Csík Katalin 

polgármester                                                                                                  könyvtáros 

 

7.FIGYELEM! 

A Kökény utcában ( régi nevén: Úttörő utca) beszakadt egy pince. Kérem az arra közlekedőket, hogy fokozott 

figyelemmel közlekedjenek, nehogy baleset történjen. 

A pince beszakadását már megvizsgálta a BM partfal bizottsága, a Katasztrófavédelem, és a Megyei 

Kormányhivatal. 

A helyreállítás költségeire pályázatot nyújtottunk be. 

Tisztelettel kérjük az ott lakók türelmét, ahogy döntés születik, a helyreállítást megkezdjük. 

 

Pallagi Tibor 

polgármester 

 

8.ISKOLA TÁMFAL 

Bajna Község Önkormányzat, a Bajna Hősök tere 2-4 .sz. alatti ingatlan tulajdonosa. 

Az ingatlanon a Simor János Általános Iskola épülete, sportpályája és a sportpályához vezető aszfaltozott út 

található. 

2016.évben lehullott, nagy mennyiségű csapadék az aszfaltot és a burkolatot megrongálta, a hömpölygő víz a 

sportpályát határoló támfalat alámosta, mely ennek következtében kibillent. 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos a helyreállításhoz pályázatot nyújtott be, amelyet megnyert. 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a munkálatok várható kezdése 2017. június 20. 

 

Pallagi Tibor 

polgármester 

 


