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Kellemes,
jókedvben és
nyugalomban eltöltött
húsvéti ünnepeket,

Jó, hogy látlak hóvirág
Megkérdezem tőled
Mi hírt hoztál?
Mit üzensz
erdőnek, mezőnek?
Szedd a szárnyad szaporán
vidd a hírt madárka
Útra kelt már a tavasz
itt lesz nemsokára.

valamint egészséggel,
szeretettel és örömmel teli
tavaszi napokat kíván:
MVDr. Garay Tibor polgármester,
a helyi képviselők és a községi hivatal alkalmazottai.

A kiadással és a terjesztéssel kapcsolatos összes költséget Berzéte település viseli. Megjelenik 400 példányban. Email: infobrzotin@gmail.com

Info

Berzéte

Tisztelt szülők, kedves leendő elsősök!
A beíratás a 2022/2023‐as
tanév 1. évfolyamába
2022. április 4‐6.
közö zajlik iskolánkban,
7:30 és 14:00 óra közö .
Szerete el hívunk mindenkit,
ne felejtsék o hon a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a szülő személyi igazolványát,
és persze a jókedvről se feledkezzenek meg!

A száraz fű és aljnövényzet égetése – közlemény
Tisztelt polgáraink!
I a tavasz, megkezdődö az udvarok, kertek
takarítása, minek következtében sok növényi eredetű
hulladék halmozódik fel. E ől, a száraz fűtől és az
aljnövényze ől sokan úgy szabadulnak meg, hogy
elége k azt. Bár ez a tavaszi ker munkák során
összegyűlt hulladék likvidálásának leggyorsabb
módja, fel kell tennünk a kérdést, ez a
legbiztonságosabb és leginkább környezetbarát
módja is? A száraz fű égetése törvényellenes,
egyú al veszélyes is lehet, nem ritkák az olyan
esetek, amikor valaki az életével ﬁzet. Arról se
feledkezzünk meg, hogy az égés során füst, hamu,
különféle gázok keletkeznek, amelyek kellemetlenek
lehetnek a szomszédok, a környéken élő családok
számára.
A Tt. 79/2015. számú, hulladékokról szóló törvénye
értelmében a biológiailag lebomló hulladékot
(levelek, ágak, gallyak, száraz fű, növények stb.) csak
a törvényben meghatározo
módon szabad
ártalmatlanítani, vagyis TILOS ELÉGETNI. Az ilyen
hulladékot
komposztálhatjuk,
de
akár
a
hulladéktároló edényekbe is rakhatjuk. A törvény
megsértéséért bírság szabható ki. Amennyiben valaki
tüzet okoz, a pénzbírság melle büntetőeljárás is
indulhat ellene (a Tt. 314/2001. számú, a
tűzvédelemről szóló törvény értelmében).

A községi hivatal nyomatékosan arra
ﬁgyelmezte a lakosságot, hogy los a ker
hulladék elégetése, a magántelkeken és a
közterületeken egyaránt. A kevés
csapadékra és a szárazságra való tekinte el
fokozo tűzveszély áll fenn.
Mindemelle a Polgári törvénykönyv értelmében
tartózkodni kell a ól, hogy a körülményekhez képest
aránytalanul zavarjuk a szomszédot füs el, hamuval,
gázokkal, gőzökkel, szagokkal vagy zajjal.

A kiadással és a terjesztéssel kapcsolatos összes költséget Berzéte település viseli. Megjelenik 400 példányban. Email: infobrzotin@gmail.com

Info

Berzéte

Szociális terepmunka
Alapvető higiénia
A koronavírus‐járvány kapcsán hozo
intézkedések enyhítését követően, a
melegebb tavaszi napok beköszöntével az
Egészséges régiók (NP Zdravé regióny)
szerveze el közösen 2022. március 22‐én
előadást tarto unk a helyi roma közösség
tagjai számára a családon belüli alapvető
higiénia témakörében. Tudjuk, hogy sok roma
családban gondot jelent a hozzáférés a vízhez,
amely a higiénia egyik alapfeltétele,
gyermekeknél és felnő eknél egyaránt. Az előadás
két részből épült fel.

Az első, elméle részben szó volt az alapvető
higiéniáról, a ruhák helyes mosásáról és szárításáról,
valamint a lakhely sztántartásáról. A második
részben a résztvevők elmondha ák, milyen
problémákkal szembesülnek, illetve megtudha ák,
ezekre mik a leggyakoribb megoldások. Az előadás
végén mindannyian kaptak egy mo vációs csomagot,
amely törölközőt és egy csomag mosóport
tartalmazo mint test és a ruházat sztaságának
jelképét. Reméljük, polgáraink a jövőben is
hasonlóan magas számban vesznek majd részt
további
előadásainkon,
rendezvényeinken,
amelyekről néhány hasznos gyakorla ismere el
térhetnek haza.

Vandalizmus
Az Okolicsányi‐kastély a vandálok állandó
céltáblája, betörik az ablakok, megrongálják a
rácsokat és az épület belső tereit, legújabban
pedig a tetőszerkezetet teszik tönkre. Legutóbb
eltulajdoníto ák a rézpléhből készült
ereszcsatornát és tetőgerinc burkolatának
elemeit.
Az üggyel már foglalkozik a rendőrség.
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A háztartási hulladék és annak
Arra is rá kell
hogy
osztályozása Berzétén mutatni,
2019 és 2021
Szlovákia jelenleg egy főre számítva kevesebb
hulladékot termel az Európai Unió átlagánál, viszont
ez a mennyiség nálunk 2020 óta növekszik, míg az EU‐
ban csökken. Egy szlovákiai polgár évente átlagosan
435 kg hulladékot termel (2019‐es adat).
Községünkből a tavalyi év során több mint 450 tonna
vegyes háztartási hulladékot szállíto ak el, ami egy
főre ve tve 335 kg‐ot jelent. Bár a szelek ven
gyűjtö hulladék aránya 3,44 %‐ról 19,26 %‐ra
növekede , ez nagyrészt a Tt. 79/2015. számú
hulladéktörvény módosításának tudható be, melynek
értelmében
a
hulladék
gyűjtésével
vagy
felvásárlásával foglalkozó cégeknek tájékoztatniuk
kell az ado községet, amennyiben az o állandó
lakhellyel rendelkező polgároktól hulladékot vesznek
át. Főleg a fémhulladékról van szó. A
törvénymódosítás következtében községünkben a
szelek v hulladékgyűjtés aránya csaknem 10 %‐kal
emelkede . Sajnos, ennek ellenére még mindig
nagyon alacsony szinten van.
A 2021‐es évben elszállíto ak Berzéte községből (A
hulladék mennyiségének összehasonlítása):

közö jelentősen
megnövekede a
hulladék
szemé elepeken
történő
elhelyezéséért
ﬁzetendő, törvény által megszabo díj (lásd a len
táblázatot). Egy személynek évente körülbelül 33 €
szemétszállítási díjat kellene ﬁzetnie, ennek ellenére
Berzéte polgárai 2022‐ban fejenként csak 21,90 €‐t
ﬁzetnek (az 1/2020 számú általános érvényű rendelet
hatályos, 1. számú függeléke értelmében). Ez azt
jelen , hogy a község még mindig évi 11,10 €‐val
egészí ki a szemétszállítási díjat miden polgár után.
Az ár emelkedését a lakosság csak azzal mérsékelhe ,
hogy többet szeparál, ezzel csökken a vegyes
háztartási hulladék mennyiségét. Amennyiben a
szelek ven gyűjtö hulladék aránya még ebben az
évben 20 százalék fölé emelkedik, a község a 3.
kategóriába kerül, ami azt jelne , a következő évtől
tonnánként 27 €‐ra csökkenne a hulladék
szemé elepen történő elhelyezéséért ﬁzetendő díj.
Ezzel csökkennének a község kiadásai, így
csökkenthe a lakosok által ﬁzete 21,90 €‐s
szemétszállítási díjat is.
A hulladékszállítás ütemterve és a
hulladékkezeléssel kapcsolatos információk
a község honlapján, a www.obecbrzo n.sk
weboldalon érhetők el.

Szlovákiában
a
hulladék
ártalmatlanításának
leggyakoribb, egyben legkevésbé környezetbarát
módja
a
tárolás,
amely
hozzájárul
a
környezetszennyezéshez. Ennek csökkentését tartós
és fegyelmeze szelek v gyűjtéssel érhetjük el.
Annak a hulladéknak, amelyet tudnánk hasznosítani,
több mint a fele szemé elepre kerül. Csak és
kizárólag megfelelő osztályozással tudjuk befolyásolni
a nem hasznosítható hulladék mennyiségét, ami
visszatükröződik
a
hulladékgyűjtési
illetékek
nagyságában is.

A hulladék
ﬁzetendő díj

szemé elepen

történő

elhelyezéséért

(A 330/2018 számú kormányrendelet 1. melléklete)

Ha kevesebbet akarunk ﬁzetni a szemétért,
ügyelnünk kell arra, hogy megfelelően osztályozzuk
azt. Ugyanis a szelek ven gyűjtö hulladék aránya
befolyásolja, hogy a községeknek mennyit kell
ﬁzetniük
a
következő
12
hónapban
a
hulladéktárolásért. Rosszabb osztályozás = magasabb
„jutalom”, tonnánkén 33 eurós díj formájában!
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Inváziós növényfajok
Tisztelt telektulajdonosok!
A berzétei községi hivatal Rozsnyó városának kérése
alapján ﬁgyelmezte a földtulajdonosokat, illetve a
bérlőket,
hogy
kötelességük
megelőzni
a
gyomnövények előfordulását és megakadályozni
terjedésüket. Ezen kötelességük elmulasztásával
törvényszegést követnek el, amiért bírság szabható
ki. Tekinte el az elhanyagolt telkek nagy számára, az
érinte eket a helyzet orvoslására szólítjuk fel! Az
elgyomosodás következtében elterjedhetnek az
allergiás
reakciót
kiváltó
inváziós‐
vagy
özönnövények, mint például az aranyvessző, keserűfű
és a bálványfa, amelyek egészségügyi problémákat
okozhatnak.
A Tt. 220/2004., a termőföld védelméről és
hasznosításáról, valamint a környezetszennyezés
integrált megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló
245/2003. számú törvény 3 paragrafusa, 1.
bekezdése, b) pontja alapján a földhasználó, a
földbérlő, illetve földkezelő köteles a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni.
Az özönnövények listáját a 449/2019 számú
kormányrendelet rögzí . Ide azokat a növényfajokat
sorolták, amelyek a legnagyobb gondot okozzák,
illetve amelyek leginkább nega v hatással vannak az
őshonos élővilágra, felboríthatják az ökológiai
egyensúlyt. A lista hat fajt tartalmaz. Ezek a parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia), az óriáskeserűfű (Fallopia),
a kanadai és az óriás aranyvessző (Solidago
canadensis, Solidago gigantea), továbbá a cserjés
gyalogakác (Amorpha fru cosa), a közönséges
ördögcérna (Lycium barbarum) és a kőrislevelű juhar
(Negundo aceroides).
Ezekre a Tt. 150/2019. számú törvény rendeletei
vonatkoznak, melyek értelmében
los ezen
növények
tartása,
szállítása,
behozatala,
termesztése, szaporítása, illetve a velük való
kereskedelem. A földhasználó, a földbérlő, illetve
földkezelő köteles úgy gondoskodni telkéről, hogy
ezek a fajok ne terjedhessenek, illetve eltávolítani
azokat, ha már megtelepedtek.
Eltávolításuk módjáról az Állami Természetvédelem
(ŠOP) alábbi weboldalain ad tájékoztatást:
h p://www.sopsr.sk/invazne‐web/?page_id=61
h ps://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne‐materialy/

Arról
sem
szabad
megfeledkezni
, hogy az
özönnövények
eltávolításakor
keletkező
biomassza a legtöbb
esetben még mindig
magában hordozza
annak kockázatát,
hogy ezek a fajok
tovább terjedjenek.
Ha a kaszálás után a
növények a helyükön
maradnak, elhullathatják a magjaikat, a levágo ágak
vagy a gyökérdarabok újra kihajthatnak. Az Állami
Természetvédelem által összeállíto kézikönyv segít
abban,
hogy
a
törvényekkel
összhangban
távolíthassák el ezeket a növényeket. A
földtulajdonosokat‐ és bérlőket arra kérjük, tartsák
be a törvény rendelkezéseit, kaszálják rendszeresen a
kertjeiket, nemcsak a virágzás elő
időszakban,
hanem a következő hónapokban is, megakadályozva
ezzel a gyomok, özönnövények terjedését.

Egyú al ﬁgyelmeztetjük a tulajdonosokat és
bérlőket, hogy ellenkező esetben a Tt. 220/2004.
számú törvény értelmében az illetékes járási hivatal
bírságot szabhat ki, amely természetes személyek
esetében akár 330 euróig, vállalkozók és jogi
személyek esetében pedig 166‐tól 33 200 euróig
terjedhet. A fen ek alapján tehát arra szólítjuk fel a
földtulajdonosokat és bérlőket, rendszeresen
sz tsák meg a gyomoktól telküket, tartsák azokat
gyommentesen!
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Aktuális építkezések
községünkben
I. Kamerarendszer Berzéte községben
Tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy 2022.
március 22‐én a VEGAnet k . átadta Berzéte község
kamerarendszerét. Jelenleg az utolsó simítások és a
revízió zajlik. A ﬁgyelmeztetés, miszerint a község
kamerával megﬁgyelt terület, jelölve van információs
táblával minden, a településre vezető út mentén,
illetve külön táblával a megﬁgyelt közterületeken. A
kamerarendszer felvételei csak az arra jogosult
személyek és a rendőrség számára lesznek
hozzáférhetők. A felvételek kezelése a Szlovák
Köztársaság és az Európai Unió törvényeivel,
valamint az általános adatvédelmi rendele el (GDPR)
összhangban történik.

Berzéte

Ezúton ﬁgyelmeztetjük a
lakosságot, hogy a posta
bejárata jelenleg az épület
bal oldalán található,
láthatóan ki van jelölve, a
parkolás pedig ideiglenesen
a Máriássy téren, az
emlékműnél lehetséges.

A konkrét helyszínek, amelyeket a kamerák
pásztáznak, a közeljövőben lesznek pontosan
meghatározva és közzétéve, a község weboldalán is
az alábbi címen:

h ps://www.obecbrzo n.sk/aktualne/kamerovy‐
system/

III. Közvilágítás a Bak településrészen

A projekt fő célja hatékony intézkedéseket
foganatosítani helyi szinten a hétköznapi bűnözés
csökkentése, azaz polgáraink egészégének és
vagyonának védelme érdekében. Emelle Berzéte
község
arra
számít,
a
kamerarendszernek
köszönhetően növekszik a közbiztonság és csökken a
bűnözés, illetve kevesebb rongálás történik majd a
közterületeken, megelőzhető lesz a hulladék illegális
lerakása a természetben, a közrend megzavarására a
temetőben vagy a község vagyonának megrongálása.

Hosszú évek után ismét üzemel a közvilágítás a Bak
településrészen. Ez a meglévő, nem megfelelő
közvilágítási hálózat felújításának köszönhető,
melynek keretében kicserélték a világítótesteket, az
oszlopokat és a föld ala vezetékeket a Gömör
utcán. További három oszlop elhelyezésével, illetve
LED lámpatestek feleszerelésével megnövekede a
közvilágítás fényereje, ami növeli nemcsak a
gyalogosok, hanem a kerékpárosok és az autósok
biztonságát is az es órákban.

II. Parkoló építése a buszmegálló közelében
2022. március 18‐án, pénteken megkezdődtek a
munkálatok a helyi posta melle , az Okolicsányi‐
kastéllyal
szemben
található
parkolón.
A
közbeszerzés alapján a kivitelező az USD Lučenec k .,
amely a megkötö , 49 626,94 €‐s szerződés alapján
még 2021. október 18‐án átve e az építési területet.
Az Európai strukturális és beruházási alapokból
47 145,59 € értékben társﬁnanszírozo projektnek
köszönhetően 13 új parkolóhely jön létre. A projekt
célja Berzéte község és a környező települések közú
összekö etésének javítása, a polgároknak nyújto
szolgáltatások fejlesztése, az életminőség növelése és
a turizmus fejlesztésének elősegítése.

Hátra van még a
járda
aszfaltozása,
amely a tervek
szerint a tavaszi
hónapokban
kerül sorra.
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Jubilánsok

Csefo Margita
Lešták Ištván
Sokoly Gabriela
Grecmajer Erzsébet
Gáspár Mária

Berzéte

2021 második félévében
születésnapjukat ünnepelték:
„Örömöd legyen ragyogó, mint a reggel,
bánatod pedig csupán csak árnyék, mely
elhalványul a szeretet napsugarában.
Legyen elég boldogság életedben ahhoz,
hogy kedves légy; elég küzdelem ahhoz,
hogy erős maradj; elég bánat ahhoz,
hogy ember maradj, s elég remény ahhoz,
hogy boldog légy.
Legyen részed elég kudarcban,
hogy alázatos maradj, de elég sikerben,
hogy buzgó lehess. Legyen elég barátod,
akik megvigasztalnak,
s legyen benned elég hit és bátorság,
hogy elűzhesd a gondot.
Legyen elég anyagi javad,
hogy kielégítse szükségleteidet,
s még egy dolog:

Nyugdíjasok egyesületének
taggyűlése
A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének (JDS)
berzétei alapszervezete 2022. március 30‐án
tarto a taggyűlését a helyi kultúrházban.
A rendezvényen, amelyen 68 nyugdíjas ve részt, a
JDS
berzétei
alapszervezetének
elnökévé
választo ák Csefo Margitát, alelnökévé Polyák
Darinát, Gášpár Janát pedig választmányi tag le .
Mivel a választmány hé agú lesz, a fennmaradó
tagokat kooptálják majd. Az ellenőrző bizo ság
tagja le Bačo Éva és Sokoly Gabriela, a harmadik
tagot később jelölik ki.

legyen elég határozo ság benned ahhoz,
hogy minden napot csodálatosabbá tegyél
annál,
amilyen az előző volt.” (ír áldás)

Berzéte község köszönetét fejezi ki a távozó
vezetésnek a sokéves munkájáért, az új
választmánynak pedig minden jót, erőt és kitartást
kíván tevékenységéhez.
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Adatok frissítése
Kérjük községünk lakóit,
akik még nem aktualizálták a
szemétszállítási díj helyes
kivetéséhez szükséges adataikat,
látoga ak el hozzánk,
tegyék ezt
meg 2022. április 30‐ig!
A. Vecková

Kisméretű építmények,
a berzétei építésügyi hivatal ügyfélablaka
A községben működő építésügyi hivatal önállóan
dönt a kisméretű építmények ügyében. Ezek a
főépületet kiegészítő funkcióval bírnak és nem
befolyásolhatják jelentősen a környezetet, s
esetükben elegendő az építésügyi hivatalnál te
bejelentés. Ellenkező esetben építési engedélyre,
illetve területrendezési eljárásra van szükség.

A kisméretű építmények közé tartoznak:
földszintes építmények, ha azok beépíte területe
nem haladja meg a 25 m2‐t és magassága az 5 m‐t
(például kocsiszínek, mosodák, nyári konyhák,
fészerek,
szemétgyűjtő
konténerek
tárolói,
aprójószág tartását biztosító építmények, várótermek
stb.), felszín ala építmények, ha azok beépíte
területe nem haladja meg a 25 m2‐t és mélységük a 3
m‐t (például pincék, emésztőgödrök), továbbá a
kerítések, az építmények és telkek csatlakozásai a
közműhálózatra és a csatornarendszerre, továbbá a
kisméretű építmények és telkek csatlakozása a fő
építmény közműhálózataira és csatornarendszerére,
valamint a tömegközlekedési járdaszigetek, átjárók a
járdákon és a szomszédos telkekre, átereszek stb.
Szintén elegendő az építésügyi hivatalnál te
bejelentés
a
meghatározo
elektronikus
kommunikációs hálózatok építése, cseréje és
kiegészítése esetében, ha nem kerül sor az építmény
módosítására.

Az építkező a kisméretű építkezést köteles előre,
írásban bejelenteni az építésügyi hivatalnak, a
megvalósítást pedig csak az építésügyi hivatal írásbeli
értesítése alapján kezdhe meg, miszerint azok ellen
a hivatal kifogást nem emel. Erre az írásbeli értesítés
kézbesítésétől számíto
két éven belül van
lehetősége, hacsak az építésügyi hivatal nem határoz
másként. Az építésügyi hivatal meghatározhatja,
hogy a bejelente kisméretű építményt csak építési
engedély alapján lehet megvalósítani.
Az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: a
tulajdonjogot vagy egyéb, a telkekhez fűződő jogot
igazoló iratot, a társtulajdonosok hozzájárulását,
egyszerű vázlatrajzot és az építmény egyszerű
műszaki
leírását.
A
közműhálózatra
és
csatornarendszerre való csatlakozás esetén az
érinte hálózat kezelőjének állásfoglalását, továbbá
mezőgazdasági földeken történő megvalósítás esetén
a Rozsnyói Járási Hivatal állásfoglalását, szomszédos
telek igénybevétele esetén pedig ezen telek
tulajdonosának nyilatkozatát is.
Az ügyintézési határidő 30 nap a kérvény
benyújtásától, illetve módosításától számítva.
A vonatkozó előírások: a Tt. 50/1976. sz.
törvényének (építésügyi törvény) 27. §‐a alapján.
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