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M e g b í z ó :  Nyim Község Önkormányzata  
    8612 Nyim, Fő. u. 65. 
 

T e r v e z ő k :  Pro Arch. Építész Stúdió 
1085 Budapest, József krt. 36.  
T/F (36-1) 303-10-75, 06-20-9-60-50-41 
 proarch@t-online.hu 

V e z e t ő  t e r v e z ő :  R. Takács Eszter  
vezető településtervező, okl. építészmérnök TT1-2883 
 

 

Tervezők  

 

Településrendezés, 
építészet: 

Pro Arch. Építész Stúdió 
R. Takács Eszter  
Szatmári Szidónia okl. településmérnök 
  
 

Közlekedés: Heckenast & Heckenast Bt. 
Heckenast Judit okl. közlekedésmérnök 
K1d-1/01-5295 
 
  

Tájrendezés: Adorján Anna okl. tájépítész mérnök,  
településtervező TK, TT/T 13-1263 
 
 

Környezetvédelem: Pagony Kft. 
Herczeg Ágnes, vezető tervező, okl. táj- és kertépítész 
K1 01-5025/14 

Kiss-Tikk Dóra, okl. tájépítész 
Meszesán Péter, tájrendező és kertépítő mérnök 

 
Közművek 

 
KÉSZ Tervező Kft. 
Hanczár Zsoltné okl. gépészmérnök  
MK 01-2418 
Hanczár Gábor okl. építőmérnök 
Bíró Attila okl. építőmérnök MK 01-2456 
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Bevezetés 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

Településszerkezeti terv 

Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat 

1. sz melléklet: Szerkezeti terv leírása 

2.  sz melléklet 

Településszerkezeti terv, m=1:8 000 TSZT 
Függelékek: 

1. sz függelék: Nyim területi mérlege 

2. sz függelék: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Regionális tervének 
és Nyim TSZT területfelhasználási rendszerének 
megfeleltetését igazoló térképek 

2.1.1. Térségi szerkezeti terv  
2.1.2. Ökológiai hálózat magterület övezete (Ö-1) 
2.1.3. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 
2.1.4. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) 
2.1.5. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (SZ-1) 
2.1.6. Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 

2.1.7. Települési terület, gazdasági terület, általános mező-
gazdasági terület, kertgazdasági terület, erdőterület és erdőte-
lepítésre alkalmas terület övezetei (U-1, U-2, M-1, M-2, E-1, 
E-2) 

2.1.8. Települési terület övezete (U-1) 
2.1.9. Gazdasági terület övezete (U-2) 
2.1.10. Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)  
2.1.11. Kertgazdasági terület övezete (M-2) 
2.1.12. Erdőterület övezete (E-1) 
2.1.13. Erdőtelepítésre alkalmas terület (E-2) 

2.1.14. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3, M-3) 
2.1.15. Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete (M-3) 
2.1.16. Kiváló termőhelyi adottságú erdő övezete (E-3) 

3. sz függelék: Biológiai aktivitásérték számítás (BAÉ) 

Szabályozási terv 
Helyi Építési Szabályzat   

Belterületi Szabályozási terv, m=1:2 500                                          SZT1 

                       Külterületi Szabályozási terv, m=1:8 000                                          SZT2    

Rajzok 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

1. Településrendezés 

2. Településrendezési terv és a térségi tervek összecsengése 

3. Közlekedés 

4. Közművek 

5. Tájrendezés, zöldfelületek 

6. Környezeti vizsgálat 

7. Örökségvédelmi hatásvizsgálat 
 

 

MELLÉKLETEK 

Településrendezési terv módosítását támogató települési döntések 

Egyeztetések 

Államigazgatási szervek véleményei 
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BEVEZETÉS 

Nyim Siófoktól 12km-re délre fekvő, 320 fő lakosú Somogy- megyei falu. A szép fekvésű kis 
település lakói közül sokan a környező városokban dolgoznak, de megélhetést ad a turiz-
mus, a mezőgazdaság, a hagyományos lótartás és a vadászat is.  

A falu Siófok felől a 65-ös számú útról érhető el. A település zsák falunak mondható, de a 
Balaton közelsége miatt nincs elszigetelt helyzetben. A község 1973-ig önálló volt, közigaz-
gatásilag most Ságvárhoz tartozik. 

A településrendezési terv a teljes közigazgatási te-
rületre készül. A 2000. CXII. törvény 1. számú mel-
lékletének 2008 évben elfogadott december 1.-én 
hatályba lépett módosításával Nyim a Balaton Ki-
emelt Üdülőkörzet területébe tartozik, s nem ké-
szültek el a Balaton törvény övezeteinek területi 
lehatárolásait ábrázoló vizsgálati anyagok a tele-
pülésrendezési terv léptékének megfelelően. A 
most kidolgozásra kerülő tervanyagban - a Kor-
mányhivatal támogatásával - településszerkezeti 
terv szinten dokumentálásra kerül a Btv. övezeti 
rendszer és törvényi megfeleltetés. 

A munka további általános célja, hogy a falu fej-
lesztési elképzeléseit összehangolja a mai törvényi 
előírásokkal, természeti és környezetvédelmi leha-
tárolásokkal. 

 

A település jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervét Civitas Bt. munkatársai készí-
tették, Deák Varga Dénes vezető tervező irányításával. Az önkormányzat a Településszer-
kezeti tervet 41/2002 (IX.25.) határozattal, a HÉSZ-t és annak mellékleteit, a Szabályozási 
tervlapokat 6/2003 (IX.26.) rendelettel fogadta el. 

A jelen településrendezési terv a 74/2014(XI.13.) számú Önkormányzati határozattal elfoga-
dott Településfejlesztési Koncepció alapján került kidolgozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Siófok 

Ságvár 

Nagyberény 

Som 

Bádonymegyer 
Torvaj 

Nyim 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK  

Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat 

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 ………………..határozata 

A képviselő-testület elfogadja 

NYIM TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET, 
 

A többször módosított 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló törvény, az OTÉK- és a 314/2012 (XI.8) Korm. rendeletnek megfelelően 

A határozat 1. számú mellékletét képező Településszerkezeti terv leírás és 2. sz. melléklet 
Településszerkezeti terv alapján.  

A településszerkezeti terv függelékei: 

1. sz függelék: Nyim területi mérlege 

2. sz függelék: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Regionális tervének. 
és Nyim TSZT területfelhasználási rendszerének 
megfeleltetését igazoló térképek 

2.1.1. Térségi szerkezeti terv  
2.1.2. Ökológiai hálózat magterület övezete (Ö-1) 
2.1.3. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) 
2.1.4. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) 
2.1.5. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (SZ-1) 
2.1.6. Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 
2.1.7. Települési terület, gazdasági terület, általános mezőgazdasági terület, 
kertgazdasági terület, erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei 
(U-1, U-2, M-1, M-2, E-1, E-2) 
2.1.8. Települési terület övezete (U-1) 
2.1.9. Gazdasági terület övezete (U-2) 
2.1.10. Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1)  
2.1.11. Kertgazdasági terület övezete (M-2) 
2.1.12. Erdőterület övezete (E-1) 
2.1.13. Erdőtelepítésre alkalmas terület (E-2) 
2.1.14. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és kiváló termőhelyi adott-
ságú erdőterület övezete (E-3, M-3) 
2.1.15. Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete (M-3) 
2.1.16. Kiváló termőhelyi adottságú erdő övezete (E-3) 

3. sz függelék: Biológiai aktivitásérték számítás  
 
Nyim 2015. 

 
Pistár Péter   

polgármester  körjegyző 
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1.sz melléklet: Szerkezeti terv leírása 

 

Szerkezeti terv leírás 

1. Településszerkezet, területhasználat 

Településszerkezet 

Nyim a Somogy megyei településekre jellemzően patak menti, völgybe települt zsákfalu. A 
településszerkezet alakulását a Nyimi patak vonala határozza meg, amely észak-déli, majd a 
falu lakott területei után nagyjából kelet-nyugati irányban szeli ketté a települést. A patak 
mellett haladó Fő utca a település tengelye, innen nyílnak észak-déli irányban a dombokra 
felfutó utcák (Rákóczi Ferenc utca és Petőfi Sándor utca). A pataktól délre - a patakkal nagy-
jából párhuzamosan - a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca húzódik. A patak két ol-
dalán futó utcák először a „hídnál”, majd a polgármesteri hivatalnál találkoznak, s mind két 
helyen az útkereszteződések kisebb központi helyet jelölnek ki. Földszintes, hagyományos, 
laza beépítés alakult ki, s az épületek között láthatók a falut körülölelő domboldalak. Csak 
néhány épület „merészkedett” a hegyoldalakra: a katolikus templom és az egy gazdasági 
épületből átépített lóistálló és vadászház, valamint egy új beépítés. A kanyargó Fő utca feletti 
dombokon az Öreg és az Újhegyi szőlőket találjuk.    

Területhasználat 

 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK   

Területfelhasználási egység Szintterületi 
mutató 

Lakóterületek: Falusias lakóterület  Lf 0,5 
Vegyes területek: Településközpont vegyes terület Vt 0,8 

Gazdasági:  Kereskedelmi szolgáltató terület  Gksz 0,15 
Különleges:  Turisztikai K-Tu 0,2 

 Egyéb, vadászház K-Va 0,3 

 Falusias lakóterületek: lakóházak, üdülők (0,5) 

A belterület legjellemzőbb területhasználata a széles, nagytelkes falusias beépítés. A telkes 
területek oldalhatáron álló beépítéssel épületek be. 

A területfelhasználási egységen belül két építési övezet lesz, a meglévő és nagyobb telkek 
alakítását előíró Lf övezet és a patak menti kisebb telkek beépíthetőségét szabályozó Lf-1 
övezet. A beépítések építészeti arculatnak a meglévő hagyományokhoz kell igazodnia.   

Lakóterület fejlesztésre a belterületen belül a temető területéig van lehetőség, a 3,3 hektáros 
területen 7 vagy 21 új építési telek alakítható ki.  

Vegyes, településközponti terület 

A falu intézményeit, a két templomot, a faluházat és a polgármesteri hivatalt településköz-
pont vegyes övezetre vonatkozó előírások alapján lehet beépíteni.  

Kialakult településközpont vegyes övezet: A két templom beépítése és telke. 

A falu többi közfunkciót ellátó épületének telkei szintén településközpont vegyes övezetbe 
kerülnek, melyben a lakóterületekhez hasonló a beépítés lehetősége, de a beépítési száza-
lék magasabb, 20% helyett 30%-os. 
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Gazdasági-szolgáltató terület 

A 041 hrsz –ú telken a gazdasági major telke van gazdasági övezetben. A laza beépítés 
megtartása érdekében a legfeljebb a telek 15%-a építhető be.  

 Különleges területek 

Különleges turisztikai területek  

Lovas-terápiás központ a település belterületén, a 26/3-4 hrsz-út területen működik, a terüle-
ten fedett lovarda elhelyezésére lesz lehetőség az övezeti besorolás alapján. 

Különleges vadászkastély, egyéb 

A XX. század elején épült vadászkastély 059/2 hrsz-ú külterületi ingatlanon áll. A ház körül 
Különleges vadászkastély terület került kijelölésre, ahol szálláshely helyezhető el.  

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK   
Különleges terület: Sport terület Kk-Sp 0,05 

 Temető  Kk-T - 
  Ökofalu Kk-Ö 0,05 

  Vadaspark Kk-V 0,05 
Mezőgazdasági: általános, árutermelő Má 0,03 

 védett mezőgazdasági terület Mt - 
 mezőgazdasági kertes terület Mk  0,03 

Zöld-:  közkert, védőzöld  Z 0,02 

Erdő-: védelmi (védett és védő) er-
dőterület  Ev - 

 közjóléti erdőterület E 0,05 

Közlekedési és közmű: országos mellékút, helyi köz-
utak  KÖu - 

Vízgazdálkodási A vízfolyások medre és partja V - 

 

Különleges temető terület 

Nyim területén két temető működik. Mindkét temető területe sírok, urnasírok, kripták elhelye-
zése mellett kisebb ravatalozó, kápolna építésére lehetőséget ad a szabályzat.  

  

Különleges sport 

A falu foci pályája a 052/1 hrsz-ú területen van. A megközelítő utak, szomszédos telkek ma-
gánterületben vannak. A mélyen fekvő telek rendezett. A falu a területen egy kisebb horgász-
tó és sportpálya elhelyezését tervezi. 
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Különleges ökofalu 

A falutól északra, 095-ös helyrajzi számú telken a tulajdonosok Ökofalu felépítését tervezik. 
A területen a természettel összhangban élő termelő és lakó közösség 20 család számára 
alakít ki életteret. A területen laza, halmazos jellegű beépítés lesz.  

 

Különleges vadaspark, vad-kalandpark 

A Ságvári út mellett, 029/6 hrsz-ú telken dámszarvas telepet alakítanak ki, mellette állat si-
mogató, fogadó elhelyezése várható. A domborzati adottságokat kihasználva a szabályozás 
lehetőséget ad agyaggalamb - lövő pálya kialakítására. 

 

Mezőgazdasági terület 

 A közigazgatási területen nagy táblás mezőgazdasági művelésű területek és a szőlő- hegy 
tartozik mezőgazdasági területbe. A területen belül három övezet került kialakításra: 

Általános mezőgazdasági terület: ahol a művelési ág függvényében különböző nagy-
ságú területen elhelyezhető épület és birtok központ 
is kialakítható.  

Védett mezőgazdasági terület: a természeti területeken lévő mezőgazdasági területek, 
melyeken épület nem építhető. 

Kertes mezőgazdasági terület. a szőlő-hegy kiskertjeinek területe, ahol a Balaton tör-
vény előírásai alapján van építési lehetőség. 

 

Erdőterületek 

 Az erdővel borított domboldalak területe. Az erdőterületet közforgalom előtt lezárni nem le-
het. A településrendezési terv az erdőterületen belül Nyimben két fajtát különböztet meg: 

Közjóléti erdőterület, ahol 10 ha területnél nagyobb földrészleten az erdő rendeltetésének 
megfelelő erdő- és a vad-gazdálkodást kiszolgáló, legfeljebb 5 m épü-
letmagasságú, tájba illő épületek helyezhetők el, a földrészlet legfel-
jebb 0,5 %-os beépítettségével, a beépített alapterület nem lehet na-
gyobb 800 m2-nél..  

Védelmi erdőterület, ahol a létesítmények elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóságok 
hozzájárulása szükséges. A területen épület, építmény a Kási vár ke-
rékpáros pihenő helyén kívül nem helyezhető el. Az erdőterületet köz-
forgalom előtt lezárni nem lehet. 

Vízgazdálkodási területek: A Nyimi patak és környéke. 
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2.  Közlekedés 

A községnek az országos közúthálózatba tartozó meglévő és tervezett útjai, a település helyi 
közúthálózata, az önálló gyalogos és kerékpáros közutak közlekedési területnek minősülnek. 

Országos főút a községet közvetlenül nem érinti. A közigazgatási terület keleti széle mentén 
halad a 65 sz. országos másodrendű főút.  

A község megközelítését a 65 sz. főútról Ságváron leágazó 65140 j. országos mellékút, 
bekötőút biztosítja. A magasabb rendű tervek szerint, és ennek megfelelően a 
településszerkezeti terv szerint is, távlatban Nyim jelenlegi bekötőútja továbbvezet 
Bábonymegyerre, ahol csatlakozik a 6511 j. úthoz. A tervezett út Balaton törvény szerinti 
nyomvonala mellett a község által kedvezőbbnek ítélt nyomvonal alternatívaként jelenik meg 
a településszerkezeti tervben. 

Meglévő földutak felhasználásával települések közötti összeköttetés tervezett Som felé. 

Közterület rendezésre, új térkialakításra van szükség a Fő utcán, a Kossuth Lajos utca felé 
vezető útcsatlakozásnál. 

A helyi utcák, a kis forgalom miatt, a kerékpáros forgalom számára is megfelelőek. Erősíteni 
kell a túrakerékpáros útvonalakat a meglévő földutakon a Kossuth Lajos utca folytatásában a 
Lovas terápiás központ/a Régi faluhely/Ádánd felé, a Somi szőlők felé, az Ökofalu felé, a 
Kási vár/kastély felé, Patkó Bandi fája irányában, illetve a patak mellett a Kossuth Lajos utca 
és Községháza közötti szakaszon. 

A gyalogos közlekedés szempontjából a legfontosabb teendő a járdaépítés, illetve a szűk 
beépítési szélességű útszakaszokon a gyalogosbarát vegyeshasználatú burkolatkialakítás 
megvalósítása. A szűk szakaszokon ez esetenként csak a zárt csapadékvíz elvezetés 
megvalósítása mellett oldható meg.  

 

3. Tájrendezés és természetvédelem 

Országos ökológiai hálózat területei: magterület, Natura 2000 területek 

A települést is érinti a nemzeti ökológiai hálózat, mely a szigetszerűen elhelyezkedő értékes 
természet-közeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré.  Az OTrT és a Balaton tör-
vény előírásai értelmében magterületen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  

A területi lehatárolások a külterületet érintik, a védendő területek a külterület nyugati részén 
Ságvár nagy kiterjedésű erdőihöz, a ságvári dombok az ökológiai és Natura 2000 
természetmegőrzési szempontból védett területeihez csatlakozik, egy természeti egységet 
alkotnak. Az erdős területeket a terv védettként kezeli, változás nem érinti. 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Nyim külterületén a Balaton törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi területet jelöl. A terüle-
tek a belterületet délről és északról is határolják, bele tartozik az ökológiai hálózati terület, a 
szőlőhegy és a patakvölgy területe. 

A településen lévő Nyim-patakot az erdőben lévő források táplálják, melyek ugyancsak vé-
dettséget élveznek.  

Ex lege védett területek, források 

A településen több forrás található. A források védelme az országos előírásoknak megfelelő-
en biztosítandó.  
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Egyedi tájértékek, településtörténeti értékek, műemlékek, romterületek 

Nyim külterületén kőkeresztek, idős faegyedek egyaránt találhatók, melyeket a szabályozási 
terv feltüntet, ezek védelméről Helyi Értékvédelmi rendeletben gondoskodni kell.    

 

4. Zöldfelületi rendszer 

Nyimen alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület együtt véve), ezen belül túl-
nyomórészt mező- és kertgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív alacsony a 
közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a la-
za beépítésű lakóterületek kertjei.  

A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei:   

A javasolt építési és zöldfelületi előírások a település hosszú távú zöldfelületi fejlődését és a 
tájkarakter megőrzését egyaránt szolgálják. A zöldfelületi állapot javításával az a cél, hogy 
az ápolt közterületek tovább emeljék a település építészeti értékeit és ezzel a lakosok és 
nyaralók Nyim iránti szeretetét.  

 

5. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

Nyim környezeti állapota összességében kedvező, szennyező gazdasági tevékenység nincs 
a településen és a külterületi táji környezet jó általános környezeti minőséget nyújt.  

A jelenlegi területhasználatot az erdőterületek, mezőgazdasági termelésen kívül a lótartás 
megjelenése befolyásolja. 

A környezeti elemek és rendszerek jó általános állapotának megőrzése érdekében a jövőben 
is el kell kerülni a településen a szennyező tevékenységek letelepülését, ezt a Településren-
dezési terv biztosítja. A településen a külterületi ingatlanok rendezett szennyvízkezelésével 
és a felszíni vizek rendezésével lehetne a talaj és felszíni- felszín alatti vizek szennyezését, 
talajeróziót megakadályozni. 

Talaj- és vízminőség-védelem 

Nyim község a 240/2000. (XII.23.), a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny 
felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló kormányrendelet szerint nem érzékeny 
területen helyezkedik el. A település belterülete a 27/2006.(II.7) kormányrendelet szerint 
nitrátérzékeny területen található. 

A község ivóvízellátását a DRV Zrt. Balatoni regionális vízellátó rendszer biztosítja, a kiter-
melt víz minősége megfelelő. A szennyvizek kezelésére egyedi szennyvíztisztítók épültek ki, 
a belterületen a szennyvízkezelés ilyen módon megoldott. A tisztított szennyvíz befogadója a 
Nyim patak. A zárt szennyvíztartályokba kerülő szennyvizeket a Siófoki szennyvíztisztító te-
lepen kezelik.  

A településen nagy létszámú állattartás vagy szennyező ipari tevékenység nem található.  

A település csapadékvíz elvezetése nyílt árkos rendszerű, a településen megoldottnak te-
kinthető. Az árkok fenntartása komoly feladatot jelent és a befogadó vízfolyás kezelése nem 
elég rendszeres, így a csapadékvíz elvezetéssel időszakosan problémák adódhatnak. A te-
lepülés burkolt útjainak egy részén a csapadékvíz középső vápába folyik össze, nagyobb 
esőzések, építkezések idején az utakat sokszor sár borítja, lemosódik a talaj. 
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Levegőtisztaság-védelem 

A község területén gazdasági-üzemi tevékenységből, állattartásból, közúti közlekedésből 
származó jelentős levegőszennyezés nincs. A településen a vezetékes gázellátás miatt fű-
tésből származó jelentős szennyezés sincs, bár a vegyes tüzelés a háztartásokban jellemző. 
A község levegőminősége kiemelkedően tiszta. 

Zaj és rezgésvédelem 

A községet a 65140. sz. nyimi bekötőút tárja fel. A kis mértékű forgalom miatt a közlekedés-
ből eredő zajterhelés nem jelentős. A községben átmenő forgalom, üzemi eredetű zajforrás 
nincs és ezt a kedvező helyzetet nem veszélyezteti semmi. 

Hulladékgazdálkodás 

A településen a szervezett hulladékgyűjtés megoldott, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is 
kialakítottak. A települési hulladékgyűjtő már nem üzemel és a rekultivációja is lezajlott, a 
hulladékot a siófoki Zöldfok Zrt. szállítja a zamárdi lerakóhelyre. 

A belterülettől észak-keletre lévő dögkutat bezárták, rekultiválták, ártalmatlanították. 

Problémát jelent, hogy az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő földutakat, vízelve-
zető árkokat elhanyagolták. Fontos lenne, hogy ezek karbantartásának gyakorlata a telepü-
lésrendezési tervben szerepeljen és az Önkormányzat rendelettel szabályozza ezek fenntar-
tását. 

 
6. Közművek és hírközlés 
 
Vízellátás 
Nyim vízellátását a DRV Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízmű látja el. Siófok felöl épült ki az 
NÁ 200-as KMPVC regionális vezeték, amely Ságvár, Nyim, Som és Nagyberény ellátását 
biztosítja. Nyimre Ságvár felöl, északi irányból érkezik a víz, amely Nyim közigazgatási terü-
letére érve kétfelé ágazik. Egyik ág keleti irányba halad a 65-ös útig, ahonnan a 65-ös út 
mentén déli irányba halad tovább Som-Nagyberény ellátására NÁ 200-as méretű KMPVC 
vezetékkel. A másik ág nyugati irányba halad NÁ 100-as KMPVC vezetékként halad a köz-
igazgatási határ mellé telepített 2*250 m3-es víztároló medencékig. A medencéktől indul 
nyugati, majd a Fő utca vonalától déli irányba, NÁ 100-as KMPVC vezetékkel a település el-
osztóhálózata. 
 
Az elosztóhálózat valamennyi beépített utcában kiépítésre került NÁ 100-as mérettel 
KMPVC, ill PVC anyagú vezetékekkel. A hálózat paraméterében és anyagában is korszerű-
nek tekinthető. 
 
A regionális rendszer hálózatában, majd a tározótól az elosztóhálózatban is a víznyomás 
megfelelő. A hálózatban nyomásproblémák nem ismertek. A hálózatra az előírások szerinti 
sűrűségben a tűzcsapok felszerelésre kerültek. 
 
Egyéb, a közüzemi vízhálózattól távolabbra eső ingatlanok vízellátását helyi, házi kutak se-
gítségével oldják meg. 
 
Szennyvízkezelés, szennyvízelhelyezés 
Nyim szennyvíz okozta környezetszennyezésének csökkentésére közcsatorna hálózat létesí-
tését tervezte. A tervek elkészültek, de megvalósítására gazdasági fedezet hiányában nem 
került sor. Ezért csatlakoztak azokhoz a falvakhoz, ahol a hiányzó csatornahálózatot egyedi 
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szennyvíztisztítókkal tervezték megoldani. Bekerülve a minta projekt megvalósítását vállalók 
közé, mint kiválasztott település számára az egyedi víztisztító művek telepítésének megvaló-
sítására nyílt lehetőség pályázati támogatással. Nyim szennyvízkezelésének ez lett az egyet-
len lehetősége, mivel a csatornahálózat kiépítése a 298 fős lakosságszámával, másrészt az 
ingatlanok elhelyezkedésével túlságosan költséges lett volna.  

A 90-95 százalékos állami támogatással mintegy 100 ingatlantulajdonos csatlakozásával lé-
tesíthették az egyedi tisztítóberendezéseket. A kisberendezések kivitelezése működtetése 
nem zökkenőmentes, de lehetőségként a műszaki megoldás alkalmazása biztosított. 

Csapadékvíz elvezetés 
A település beépített területe völgyben fekszik, amelyet terhelnek a környező dombokról lefu-
tó vizek is. A beépített területen kialakított nyílt árkokkal, útburkolati folyókákkal összegyűjtött 
csapadékvizeket a Nyimi-patak és mellékvizei gyűjtik össze és vezetik el. Vannak utcasza-
kaszok ahol nincs kialakított vízelvezetés, onnan a topográfiai adottságok alapján fut le a víz. 
A be nem épített területek és beépített területek határán nincs kialakított övárok, így a külte-
rület felöl érkező vizek is a belterületi árok rendszert terhelik. 

Villamosenergia ellátás 
A térség villamosenergia ellátásának bázisa a Siófoki 132/22 kV-os alállomás. Az 
alállomástól induló 22 kV-os középfeszültségű gerinc elosztóhálózat egyrészt felfűzi a tele-
pülés területén üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat, másrészt áthaladva a telepü-
lésen, a település keleti szélén, a szomszédos település, Som ellátását is szolgálja.  

A kiépített gerinchálózatok és kisfeszültségű elosztóhálózatok is föld feletti oszlopsorra fekte-
téssel épültek. 

A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafe-
jekkel megoldott.  

Földgázellátás 
Nyim földgázellátását a pécsi központú E.ON-DDGÁZ Elosztóhálózati Zrt. biztosítja. A gázel-
látás bázisa a tágabb térségben, Siófokon üzemelő gázátadó állomás, ahonnan induló nagy-
közép-nyomású vezeték képezi a település ellátásának gerincét, amely Ságvár felöl DN 63-
as mérettel érkezik a településre. Egyrészt a település fogyasztóinak ellátási gerincét képezi, 
másrészt továbbhalad a településen Som ellátására. 

A nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a település nyomáscsökkentőjét ahonnan a te-
lepülések középnyomású elosztóhálózatát táplálják, de egyes nagyobb fogyasztók ellátása 
közvetlenül a gerinchálózatról kiépített bekötéssel megoldott. A település fogyasztóinak ellá-
tása a középnyomású elosztóhálózatról telkenként kiépített bekötésekkel megoldott. A kö-
zépnyomású bekötésre telken belül telepített házi nyomásszabályozókkal állítják elő a kis-
nyomású gázt. 

Elektronikus hírközlés 

Nyim vezetékes távközlési ellátását a Magyar Távközlési Zrt (MATÁV) jogelődje építette ki 
és üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A Pécs szekunder központhoz tartozó 
Siófok primer központ a település jelenlegi vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A tele-
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pülés 84-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 
Az ellátottság teljes körű. 
 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehe-
tőség biztosításához szükséges antennák –részben településen belül, részben a környező 
településeken– elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

 

7. Örökségvédelem 

A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti terven szerepelnek.   

Az országos védelem alatt álló egyedi művi érték a településen nincs.  

A helyi védelemre javasolt egyedi művi értékekről, az egyedi tájértékekről külön önkormány-
zati rendeletben kell rendelkezni, de ezeket a szabályozási terv feltünteti. 

 
8. Védőterületek és védősávok 

A tervlapokon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak az érintett területhasználatra 
gyakorolt hatásait az építési övezetek kialakításánál és alkalmazásánál figyelembe kell ven-
ni. 

Védőterületek a közlekedési és közmű létesítmények körül, vízfolyások mentén találhatók, 
az országos előírások szerinti méretben. 
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1. sz. függelék Nyim területi mérlege 

 

Területfelhasználási egység 
Jelenlegi 

területfelhasz-
nálás (ha) 

Tervezett 
területfelhasz-

nálás (ha) 

Tervezett 
(ha) 

Beépítésre szánt területek  
Lakóterület Falusias Lf 66,82 65,89 - 0,93 
Vegyes terület Településközpont Vt - 0,93 + 0,93 
Gazdasági Kereskedelmi, 

szolgáltató Gksz 4,61 4,61 - 

Különleges Turisztikai K-Tu - 0,97 +0,97 
Egyéb, vadászház K-Va - 0,17 + 0,17 

Beépítésre nem szánt területek 
Különleges Temető Kk-T 1,12 1,12 - 

Ökofalu Kk-Ö - 22,3 + 22,3 
Vadaspark Kk-V - 10,16 + 10,16 
Sportterület Kk-SP 0,74 0,74 - 

Mezőgazdasági Általános, áruter-
melő Má 584,36 544,38 - 39,98 

Védett Mt 11,22 
 11,22 - 

kertes Mk 29,52 29,52 - 
Zöldterület közkert, védőzöld Z 4,17 4,87 + 0,7 
Erdőterület Védelmi Ev 256,14 261,82 + 5,68 Közjóléti E 
Közlekedési- és 
közműelhelyezési
-, hírközlési terü-
letek 

Országos II. rendű 
főút, egyéb utak KÖu 6,0 6,0 - 

Vízgazdálkodási 
terület 

Vízfolyások medre 
és parti sávja V 10,7 10,7 10,7 

Összesen 975,4 975,4 
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2. sz. függelék Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Regionális tervének és Nyim TSZT 
területfelhasználási rendszerének megfeleltetése 

 
Balaton Tv Érvényben lévő TRT (2009) Településrendezési 

terv 

Térségi területhasz-
nálatok 

Terület 
[ha] 

Települési  
területhasznála-

tok 
Terület 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 
Terület 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 

Települési térség 99,05 Beépítésre szánt 
területek 92,36 93% 92,79 93,67% 

Mezőgazdasági tér-
ség 603,22 

Általános, kertes 
mezőgazdasági 
terület 

623,4 103% 584,8 96,94% 

Erdőgazdasági tér-
ség 273,13 

Védelmi erdőte-
rület, Turisztikai 
erdőterület 

239,24 88% 261,82 95,86% 

Vízgazdálkodási tér-
ség 6,8 km Vízgazdálkodási 

területek 
10,7 

(6,7 km) 99% 10,7 
(6,7 km) 99% 

   Egyéb területek  9,7  25,29  
Összes terület 975,4 Összes terület 975,4  975,4 

 
 

A Balaton Törvény előírásainak a terv megfelel. 
 

Kiemelt térségi övezetek Btv Te-
rület [ha] 

Térképi 
lehatáro-
lás [ha] 

Megfele-
lés [%] 

Jelenlegi 
módosí-

tás 
[ha] 

Megfele-
lés [%] 

Ökológiai hálózat magterület (Ö-1) 121,36 116,8768 96% 116,8768 96% 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terü-
let (T-1) 290,32 292,61 101% 292,61 101% 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terü-
let övezete (A-1) 3,53 3,68 104% 3,68 104% 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzé-
keny terület (SZ-1) 258,76 239,25 95% 239,25 95% 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 185,57 179,94 97% 179,94 97% 

Települési terület (U-1) 93,65 95,82 102,32% 96,1 
(+0,28) 102,62% 

Gazdasági terület (U-2) 5,33 5,29 99% 5,29 99% 

Általános mezőgazdasági terület (M-1) 574,06 581,1046 101% 541,12 
(-39,98) 94,25% 

Kertgazdasági terület (M-2) 29,22 28,26 97% 28,26 97% 
Kiváló termőhelyi adottságú szántó (M-
3) 134,81 138,76 103% 138,76 103% 

Erdőterület (E-1),  262,73 251,6489 96% 257,33 
(+5,68) 97,94% 

Erdőtelepítésre alkalmas terület (E-2) 10,4 10,17 98% 10,17 98% 
Kiváló termőhelyi adottságú erdő (E-3) 201,52 199,478 99% 199,478 99% 

 



































 NYIM 
Településrendezési Terv Felülvizsgálat 

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V  

Pro Arch Építész Stúdió 
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3. sz. függelék Biológiai aktivitásérték számítás (BAÉ) 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) 
pontjában megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyide-
jűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A Dózsa 
György utca végén elhelyezkedő mezőgazdasági terület beépítésre szánt igénybe vétele mi-
att elvesző biológiai aktivitásérték egy részét differenciált számítás alapján a 046 hrsz. út 
kétoldali – nagy lombkoronájú – fasorral kísért útként való kialakításával lehet visszapótolni. 

Terület 
nagysága Meglévő Tervezett Biológiai 

aktivitás 
érték vál-

tozás m2 ha 
Terület-
felhasz-

nálás 
Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 

Terület-
felhasz-

nálás 
Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 
2840 0,28 Má 3,7 1,036 Lf 2,4 0,672 - 0,364 

3421 0,34 KÖu 0,6 0,204 KÖu 0,6 he-
lyett 3* 1,02 + 0,816 

  Meglévő BAÉ 1,24 Tervezett BAÉ 1,692 + 0,452 
 
* „differenciált” számítás alapján alkalmazható szorzó és érték (az utak kétoldali - nagy 
lombkoronájú - fasorral kísért útként kerülhetnek kialakításra) 
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Helyi Építési Szabályzat   

NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-Testületének 

……/2015.(…….) rendelete 
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HELYI ÉPÍTÉSI  SZABÁLYZAT  

Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

 ./……………… (       )   sz. rendelete 

Nyim község helyi építési szabályozásáról 

 

 

Nyim község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, és az Étv. 6. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, Somogy Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Somogy Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Somogy Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala, Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Somogy 
Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága, Bányakapitányság, Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság, Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nyim község teljes közigazgatási területére (a továb-
biakban: Nyim területe). 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen, építési munkát1 végezni és mindezekre hatósági 
engedélyt adni, az OTÉK és mellékletei, Nyim építési szabályzata és szabályozási terve, 
valamint az egyéb általános érvényű törvényi rendelkezések és hatósági előírások be-
tartásával szabad. 

(3) Nyim építési szabályzata és annak mellékletét képező SZT- Belterületi szabályozási terv, 
SZT2- külterületi szabályozási terv,- tervlapokkal együtt alkalmazandó. 

(4) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos jogsza-
bályok szerint kell eljárni. 

 
Szabályozási elemek 

2.§ (1) Kötelező szabályozási elemek a következők: 

a) közigazgatási terület és határa, 

b) szabályozási vonal, 

                                                            
1 az OTÉK 1.§ (1) -ben meghatározott értelemben 
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c) építési övezet és övezet határa és jele,  

d) az építési hely 

e) sajátos jogintézmények határvonalai, 

f)  kötelező fásítás, 

g) védő és védett területek határa és azokra vonatkozó előírások, 

(2) A tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási 
terv és/vagy építési szabályzat módosításával lehetséges. 

(3)  A terven jelölt egyéb elemek irányadónak tekintendők, többek között az alábbiakat, me-
lyek a szabályozási terv módosítása nélkül megváltoztathatók.  

a) telekhatár 

b) magánút kialakítási javaslat 

c) építési zóna 

d) telek jellemző zöldfelületi része 

e) házi kertek 

 
Fogalom meghatározás 

 

3.§ (1) Beültetési kötelezettség esetén a telken a szabályozási terven jelölt helyen és mértékben 
növényzet telepítendő. A növénytelepítést háromszintű (gyep, cserje és lombkorona szint) 
növényzet ültetésével kell biztosítani. 

(2) Melléképület az építési telek, illetve azon álló épületek rendeltetésszerű használatához, 
működtetéséhez szükséges, a főfunkciót kiegészítő, és a területhasználatot nem zavaró 
rendeltetésű épület (pl.: gazdasági épület, nyári konyha, pince). 

(3) Kialakult állapotra vonatkozó övezeti előírások, K jelölések magyarázata: 

a) Kialakítható legkisebb telek: K jelölése - Kialakult teleknagyság: minden kialakult 
telek beépíthető, de az előírt méreteknél kisebb telek beépítési szándékkal nem ala-
kítható ki. Telekrendezés, telekosztás után kialakuló telkeknek meg kell felelnie a te-
leknagyság, telekszélesség és mélységre előírt métereknek. 

b) Beépítési mód: K jelölése – Kialakult beépítési mód: a meglévő épület beépítésé-
hez igazodó beépítés.  

c) Beépítési százalék: K jelölése – Kialakult beépítési százalék megengedése esetén 
a meglévő beépítésnek megfelelő épület megtartható, átépíthető. Ha kisebb a beépí-
tettség a megengedett beépítési százalékra előírtaknál, akkor a beépítettség a meg-
engedett mértékig növelhető, amennyiben a meglévő épületek beépítettsége nagyobb, 
azok megtarthatók.   

d) Legnagyobb épületmagasság: K jelölése meglévőt adottságnak kell tekinteni. Az 
épület átépítése, hozzáépítése esetén a meglévőhöz kell illeszkedni. A telken a régi 
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épülettől független, új létesítmény(ek) építése esetén a megadott értékek szerint kell a 
beépítési magasságra vonatkozó előírást megtartani.   

(4) Házi kertek: a meglévő telkek beépítetlen, hagyományosan megművelt telekrésze. A ki-
jelölt zónán belül épületet építeni csak településképi véleményezési eljárás pozitív véle-
ménye alapján lehet. A tervezett beépítés a települési utakról és a szomszédos dombol-
dalak azonos szintmagasságáról nézve nem lehet magasabb, mint a fölötte lévő hegytető 
sziluettje.  

(5) Építési zóna: A külterületi különleges beépítésre szánt területeken belül épület elhelye-
zésére javasolt zóna. A zónán kívül is elhelyezhető épület, de a településrendezési 
vizsgálatok alapján a fő épületek felépítésére ezen területeken belül lenne a legjobb.  

 

Sajátos jogintézmények 

 
4.§ (1) Az építési szabályzatban és a szabályozási tervben alkalmazott sajátos jogintézmények a 

következők: 

a) Elővásárlási jog érinti a Szabályozási terven jelölt, közcélok megvalósítása érdekében 
lehatárolt, telekrészeket, melyeket értékesíteni az Önkormányzat illetve a közcélt 
megvalósítani szándékozó Állami szerv megkérdezése és a tulajdon megszerzésről 
lemondó nyilatkozata után lehet.  

b) Közterület alakítási terv a szabályozási terven jelölt területeken egységes koncepció 
alapján kell a tereket tervezni.  

 

Az építésre vonatkozó általános előírások 

 

5.§ (1) Beépítésre szánt területen főépület elhelyezésének feltétele a közművesítés minimális 
szintje: vezetékes ivóvíz ellátás, szennyvízkezelés, villanyvezeték megléte. Ahol a 
szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető új épület 
építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosz-
szabbítani csak akkor lehet, ha a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvíz-
kezelő berendezés létesült. 

 (2) Beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra hozamosan használt épület elhe-
lyezésének feltétele a közművesítés minimális szintje: vezetékes vagy helyi ivóvíz ellátás, 
szennyvízkezelés, villanyvezeték megléte. Amennyiben nincs lehetőség a szennyvíz-
csatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új lakóépület építésére építésügyi hatósági 
engedélyt adni csak vízzáró szennyvíztároló megléte vagy egyedi szennyvízkezelő be-
rendezés, illetve biológiai szennyvíz kezelés esetén lehet. 

(3)  A belterületen használatba vételi engedély és használatba vétel tudomásul vételének 
eljárása az építési engedélyben kikötött módon, csak a kiszolgáló utak rendelkezésre ál-
lása, a megfelelő közművek megléte, a szennyvízkezelő berendezés vízjogi üzemeltetési 
engedély megléte, valamint legalább a közút kezelője által elfogadott, burkolatalap szint-
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jéig történt útkiépítés, valamint a minimálisan szükséges zöldfelület létrehozása, a növé-
nyek telepítése után kérhető. 

(4) Belterületen új épület építése csak az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatáro-
zott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges. 

(5) Új épület építése csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
szóló Kormányrendeletben meghatározott gépjármű-várakozó- és tároló-helyek biztosí-
tása esetén engedélyezhető.  

(6) A község területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegű 
építmény nem helyezhető el. 

 

Épületek elhelyezésére vonatkozó általános előírások 

 

6.§ (1) A belterületen a hagyományos falukép megtartása érdekében új épület utcai homlokfalát 
az utcában kialakult építési vonalra kell elhelyezni. 

(2)  Az oldalhatáron álló beépítésnek megfelelő építési helyen belül épület szabadon állóan is 
elhelyezhető, ha ezt a telek szélességi mérete lehetővé teszi. 

(3)  Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert legkisebb szélessége 4,5 m.  

(4)  Hátsókert mélysége - ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik - legalább 6 m. 

 

Épületek, építmények kialakítására vonatkozó általános előírások 

 

7.§ (1)  Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen 
feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építésze-
ti-értékvédelmi követelményeknek 

(2)   A közigazgatási területen az épületek homlokzatán, vagy az ingatlan kerítésén csak az 
adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó 
berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 1,0 m2 reklám-felülettel. 

(3)   A közigazgatási területen minden 15 m-nél magasabb épület, kiálló épület-rész (torony, 
kémény, antenna, szellőző, stb.), valamint minden 300 m2 beépített alapterületet meg-
haladó épület építési engedélyezése előtt településképi eljárást kell lefolytatni, melyben 
vizsgálni kell a létesítmény tájképi megjelenését a közlekedési utak felöl és a dombol-
dalakról. 

(4)  A külterületen 2 m2-nél nagyobb, óriás plakát nem helyezhető el. 

(5)  A 10%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén: 

a) az épület lejtő felőli homlokzatának vonalában a földszinti szint magassága (Bf) és 
meglévő természetes terepszint átlagos magassága (Bf) között legfeljebb 1,2 méter 
magasság különbség engedélyezhető,    

b) az épület völgy és hegy felöli homlokzatának átlagos magassága legfeljebb 1,5 mé-
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terrel térhet el. 

(6)  Belterületen a közterületen új építmény, közműlétesítmény, transzformátorház, állandó 
nyilvános illemhely, telefonfülke, utas-váró, 1,0 m2-nél nagyobb reklámfelület, gyepes 
árok, támfal, egyéb mérnöki létesítmény csak településképi eljárás lefolytatása után 
helyezhető el. 

(7)  A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felü-
letekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadá-
lyozzák, zöldfelületként kell kialakítani. 

(8)  Közterületről láthatóan csak kőburkolatú, mérnökbiológiai eszközökkel kialakított tám-
fal-létesítmény létesíthető. 

(9)  Szerelt kémény az utcai homlokzaton nem helyezhető el, a közterület felől látszó épü-
letrészen 1,2 méternél hosszabb szerelt kémény nem létesíthető. 

(10) A külterületen, erdő és mezőgazdasági terület körül csak vadvédelmi kerítés építhető.   

 

Telekalakítás általános szabályai 

 
8.§  (1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a 

kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. 

(2) A Szabályozási terven jelölt telekalakítások abban az esetben is engedélyezhetők, ha 
eltérnek az övezetben előírt minimális telekméretek egyik paraméterétől, de a zárvány 
telkek kialakulását megakadályozzák. 

(3) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési öve-
zetben előírt kialakítandó legkisebb telek méreteitől, de új telket kialakítani, telket meg-
osztani csak az építési övezetben előírt minimális telekméret figyelembe vételével lehet. 

(4) A belterületen kialakult telekszerkezeten belül a telekösszevonás, illetve a telekhatár 
rendezés legfeljebb a szomszédos két telek legfeljebb 30,0 m-es utcai telekszélesség 
esetén engedélyezhető. 

(5) Nyeles telek a területen újonnan nem alakítható ki. 

(6) A közterületi kapcsolattal nem rendelkező belterületi telek megközelíthetőségét magán-
úttal kell biztosítani. 

(7) A beépítésre szánt övezetekben a kialakítható legkisebb telek nagyság háromszorosánál 
nagyobb telek nem alakítható ki.   

 

Kialakult telekállapotokra és meglévő épületekre vonatkozó külön előírások 

 

 9.§ (1) Az adott övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel rendelkező, kialakult telken álló 
épület is felújítható, korszerűsíthető, és az övezeti előírások betartása mellett bővíthető. 
Új épület azonban csak legalább 300 m2 területű, legalább 10 m széles és legalább 20 m 
mélységű telken helyezhető el. 
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(2) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek 
beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és 
a beépítettség további növelése nélkül a megengedett épületmagasság betartása mellett 
bővíthetők.  

(3) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb épületmagasságú meglévő épület a 
benapozási és tűzvédelmi előírások teljesülése esetén - korszerűsíthető és bővíthető az 
épületmagasság további növelése nélkül. 

(4)  Szabályozási vonallal érintett (átszelt) meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső 
része is felújítható, de ezen a részen nem bővíthető. 

(5)  Építési határvonallal érintett (átszelt) meglévő épületnek a tervezett elő- vagy oldalkertbe 
eső része is felújítható, de nem bővíthető. 

(6)  A kialakítható teleknagyságnál nagyobb meglévő telek esetén, a 2000 m2-nél nagyobb 
telekrész a beépítettség számításnál 0,3-as szorzóval kell figyelembe venni.  
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III. FEJEZET 
NYIM KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA 

Övezetek és építési övezetek 

 

10.§ (1) Nyim beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési 
használata szerint a következő egységekre tagolódik: 

 
területfelhasználási 

egység 
    Szintterületi 

mutató 

Lakóterületek: Falusias lakóterület  Lf 0,5 

Vegyes területek: Településközpont vegyes terület Vt 0,8 

Gazdasági: Kereskedelmi szolgáltató terület  Gksz 0,15 

Különleges: turisztikai K-Tu 0,2 

Különleges: egyéb, vadászház K-Va 0,3 

(2) Nyim beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési 
használata szerint a következő egységekre tagolódik: 

Különleges terület: Sport terület Kk-Sp 0,05 

 Temető  Kk-T - 

 Ökofalu Kk-Ö 0,05 

 Vadaspark Kk-V 0,05 

Mezőgazdasági: általános, árutermelő Má 0,03 

 védett mezőgazdasági terület Mt - 

 kertes mezőgazdasági terület Mk  0,03 

Zöld-: közkert, védőzöld  Z 0,02 

Erdő-: védelmi (védett és védő) erdőterület  Ev - 

 közjóléti erdőterület E 0,05 

Közlekedési és közmű: országos mellékút, helyi közutak  KÖu - 

Vízgazdálkodási A vízfolyások medre és parti sávja V - 
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IV. FEJEZET 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Az építés általános feltételei a Beépítésre szánt területeken  

 

11.§ (1)  A község belterületén, beépítésre szánt területén minden épületet jellemzően 35-42o 
hajlású magas tetővel kell kialakítani, kivéve azon gazdasági és műszaki építményeket, 
ahol ez technológiai okokból nem indokolt vagy nem megoldható (pl. terményszárító, 
siló, víztároló, stb.)   

(2) Lakóterületen az utca felőli épület esetén 16 m-nél keskenyebb telken csak utcára 
merőleges tetőgerincű, 16 m-nél szélesebb telken az utcával párhuzamos tetőgerincű, 
illetve L alakban hajlított alaprajzú épület is építhető.  

(3) Az épületeken alkalmazható tető-héjazati anyag: a natúr égetett cserép színárnyala-
taival megegyező színű égetett cserép. Nem alkalmazható azbesztet tartalmazó, illetve 
fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt héjazati anyag, csillogó hatású, rikító színű fém-
lemez, még gazdasági területen, technológiai építményeken sem.  

(4) Terepszint alatti építmények (pince) a talajmechanikai és talajvíz-viszonyok figyelem-
bevételével egy szint mélységben, a telken beépített területet meg nem haladó kiter-
jedéssel létesíthetők. Pincét csak úgy szabad építeni, hogy az a szomszédos ingatla-
nok beépíthetőségi (alapozási) feltételeit ne rontsa. 

 

 Falusias lakóterületek szabályozása 

 

12.§ (1) Az Lf jelű falusias lakóterület telkein a legfeljebb két darab két- kétlakásos lakóépületen 
kívül az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

a) Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, valamint a terület rendeltetésszerű 
használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 15 fh.) 
d) igazgatási, iroda, 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
f) kulturális, közösségi szórakoztató és 
g) sportlétesítmény, épület. 

(2) A falusias lakóterületeken az elhelyezett épületek megengedett legnagyobb gerinc ma-
gassága nem haladhatja meg a 9,0 métert.  

(3) A falusias lakóövezetekre vonatkozó részletes előírások: 
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Telekalakításra  

vonatkozó előírások 
Építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 
építményekre  

vonatkozó előírások 

Legkisebb telek- 

 
építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség

/%/ 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

széles-
ség 
/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

pár-
kány 
ma-

gasság
/m/ 

  
Lf K-1200 K-16 K-50 O  20 40 4,5 4,5  
Lf-1 900 16 50 O  20 40 4,5 4,5 

(4) Az övezet telkein megengedett szintterületi mutató: 0,5 (bruttó épület terület/ telek terület). 

 

 Településközponti vegyes területek szabályozása 

13.§ (1) A Vt jelű településközpont vegyes terület a falu intézményeinek elhelyezésére szolgál, 
ahol a meglévő intézmények (templomok) és közösségi létesítmények helyezhetők el. 

(2) A Vt-2 jelű övezet területén, a lakó rendeltetésen kívül,- az alábbi épületek és létesít-
mények helyezhetők el: 

a) igazgatási, iroda, 
b) kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmény, 
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb 

közösségi szórakoztató, 
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e) kulturális, közösségi szórakoztató és 
f) sportrendeltetést is tartalmazhat. 

(3) Önálló garázs, tároló és gazdasági célú létesítmény az övezetben nem létesíthető. 

(4) A településközponti vegyes övezetekre vonatkozó részletes előírások: 

 
 Telekalakításra  

vonatkozó előírások 
Építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 
építményekre  

vonatkozó előírások 

Legkisebb telek- 
 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség

/%/ 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

széles-
ség 
/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

párkány 
magas-

ság 
/m/ 

  
Vt-1 K K K SZ  K 60 K K-4,5  

Vt-2 1000 20 60 SZ  30 40 5,0 4,5  

(5) Az övezet telkein megengedett szintterületi mutató: 0,8 (bruttó épület terület/ telek te-
rület). 
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Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek szabályozása 

 

 

14.§ (1) A Gksz övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló gazdasági, mezőgazdasági tevékenységi célú épületek elhelye-
zésére szolgál.   

(2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

a) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági építmény, 
b) Kereskedelmi, vendéglátó- és szálláshely szolgáltató épület, 
c) A tulajdonos, használó és személyzet lakásai, 
d) Állattartó épület. 

(3) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetekre vonatkozó részletes előírások: 

 
Telekalakításra  

vonatkozó előírások 
Építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 
építményekre  

vonatkozó előírások 

Legkisebb telek- 
 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség

/%/ 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

széles-
ség 
/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

párkány 
magas-

ság 
/m/  

Gksz 2 ha 100 -  SZ  10 70 5,0  4,5  

(4) Épület a telekhatár mellett 10 méteren belül nem helyezhető el. A meglévő épület meg-
tartható, felújítható. 

(5) Az építési telket a szomszédos telkektől háromszintű növényállománnyal kell elválasz-
tani a telekhatár 10 méter széles sávjában.  

(6) Az övezetben a lakóterületekre vonatkozó környezetvédelmi paramétereket kell betar-
tani. 

(7) Technológiai épületek esetén, kivételesen a megengedett épület magasságnál nagyobb 
építmény, épület is építhető.  

(8) Az övezet telkein megengedett szintterületi mutató: 0,5 (bruttó épület terület/ telek terü-
let). 

 

Különleges turisztikai és egyéb területek szabályozása 

 

15.§ (1) K-Tu övezeti jelű különleges turisztikai terület a falu turisztikai kínálatának fejlesztését 
szolgálja, ahol a tulajdonos lakásán kívül elhelyezhető: 

a) A sport funkció és működéséhez szükséges kiszolgáló épületek, szálláshely 
b) vendéglátó, szolgáltató és sportlétesítmény 
c) vadászat és lótartás épületei. 

(2)  A területen épület csak településképi véleményezési eljárás lefolytatása után helyez-
hető el. 
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(3) Az övezetben a lakóterületekre vonatkozó környezetvédelmi paramétereket kell be-
tartani.  

(4)  A K-Tu és K-Va övezetre vonatkozó részletes előírások: 
 

 
Telekalakításra  

vonatkozó előírások 
Építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 
építményekre  

vonatkozó előírások 

Legkisebb telek- 
 

építési 
mód 

  

legnagyobb 
Beépítettség

/%/ 

legkisebb 
Zöldfelület 

/%/ 

legnagyobb   

terület 
m2 

széles-
ség 
/m/ 

mélység 
/m/ 

épület 
magasság 

/m/ 

párkány 
magas-

ság 
/m/  

K-Tu 5000 100 -  SZ  20 50 5,0  4,5  
K-Va K-1200 20 50 SZ  25 50 K-5,0  4,5  

(5) K-Va jelű Különleges vadászház övezet területe, mely elsősorban  a meglévő épület 
hasznosítását szolgálja, ahol lakás, vendéglátó és szálláshely szolgáltató létesítmény 
alakítható ki.    

(6) Az övezet telkein megengedett szintterületi mutató: 0,3 (bruttó épület terület/ telek terület). 
 

 
V.FEJEZET 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Különleges sportterület szabályozása 

16.§ (1) Kk-Sp övezeti beépítésre nem szánt sport terület a falu sportpályájának övezete, ahol 
lakóépület nem építhető. Az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

a) Sportpályák, sport-létesítmények, dísz vagy horgász tó 
b) Sportolási rendeltetésű épületek, 
c) A sport-funkció működéséhez szükséges kiszolgáló épületek.  

Legkisebb kialakítható telekterület: - 
Építési mód: szabadonálló 
Legnagyobb beépítettség: 5%  
Legkisebb zöldfelület: 40% 
Épületmagasság: 4,5 m 
Szintterületi mutató: 0,05 

(2) Az övezet területén lelátó, kilátó és egyéb sport funkcióhoz kapcsolódó létesítmény épí-
tése esetén településképi véleményezés hozzájárulásával az előírt építési magasság ér-
téktől el lehet térni.  

(3) Az előírt zöldfelület területének legalább 50%-os mértékéig háromszintű (gyep, cserje, 
lombos fa) növényzetet kell telepíteni.  

  

 

Különleges (temető) területek szabályozása 
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17.§ (1) Kk-T övezeti jelű különleges temető területen az alábbi épületek és létesítmények he-
lyezhetők el: 

a) Sírok, urnasírok, kripták, 
b) Ravatalozó, halottasház, 
c) Egyházi épület, 
d) A temető működéséhez szükséges gazdasági és szociális épület.  

(2) Új temetkezési helyek kialakítása csak parcellázási terv alapján lehetséges. 

(3)  Megengedett legnagyobb beépítettség: 2%. Zöldfelületi részarány legalább 20 %. 

(4)  Beépítési mód: szabadonálló. 

(5)  Megengedett legnagyobb épületmagasság: 4 m, egyházi épület esetén 10 m. 

 

Különleges ökofalu területek szabályozása 

 

18.§ (1) Kk-Ö övezeti jelű különleges ökofalu övezet a természettel összhangban élő termelő és 
lakó közösség területe, ahol a területek használatánál, az épületek elhelyezésénél 
fenntartható fejlődést szolgáló életfeltételek megvalósítását kell figyelembe venni. 

(2)  Az övezetben a termőhelyi adottságoknak megfelelő művelési ágban lévő területeken 
az ökofalu kialakításához szükséges létesítmények helyezhetők el. A területet építmé-
nyek, épületek elhelyezése előtt nem kell belterületbe vonni. 

(3) A területen az alábbi létesítmények helyezhetők el: 

a) Lakóépületek, 
b) Vendéglátó, kereskedelmi és szálláshely szolgáltató létesítmények, 
c) Közösségi létesítmények, 
d) Mező- és erdőgazdasági, valamit állattartó (üzemi) építmény 
e) A terület és a szomszédos lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú létesítmény 
f) Közműlétesítmények 

(4) A közös tulajdonú területen belül, a megengedett teleknagyságnál kisebb, használat sze-
rint megosztott földterületeken is építhetők épületek. 

(5) A Kk-Ö jelű övezetben lévő telek megközelítését legalább földúttal kell biztosítani.   

(6) Épület az övezethatár mellett 10 méteren belül nem helyezhető el.  Az övezethatár 
mentén, a rendezett telekhatártól 10 méter széles területen háromszintű növényállományt 
kell telepíteni. 

(7) Az övezetben növények csak pozitív ökológiai és talajvédelmi hatással telepíthetőek. 

(8) A Kk-Ö jelű övezetre vonatkozó részletes építési előírások, megengedett építési para-
méterek.  

a) Legkisebb kialakítható telekterület: 5 hektár 
b) Építési mód: szabadonálló 
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c) Legnagyobb beépítettség: 5%  
d) Legkisebb zöldfelület: 80% 
e) Épületmagasság: 

a. lakóépületnél: 4,5 m 
b. közösségi épületnél: 6,0 m  

f) Legnagyobb párkány magasság: 
a. lakóépületnél: 5,0 m 
b. közösségi épületnél: 6,0 m  

(9) Az elhelyezhető épületek formai kialakításának és anyaghasználatának a fenntartható 
fejlődést kell szolgálnia.   

(10) A területen történő építési tevékenység során biztosítani kell, hogy a talajvédő gaz-
dálkodás feltételei ne romoljanak, a fellépő környezeti hatások a környező termőföld 
minőségében kárt ne okozzanak a következők szerint: 

a) a beruházó köteles gondoskodni a humusz termőréteg mentéséről és hasznosí-
tásáról, 

b) amennyiben a beruházás által igénybe vett terület a 400 m2-t meghaladja, úgy a 
humuszos termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával kapcsolatos 
munkákat a beruházás engedélyezése céljából készített talajvédelmi tervnek kell 
tartalmaznia, 

c) a keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás során 
igénybe vett földrészleten kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos 
termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne 
haladja meg, 

d) amennyiben a mentett humuszos termőréteg felhasználására az igénybe vett te-
rületen a fenti feltétellel nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti 
funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként felhasználható, erre a célra 
a szomszédos mezőgazdasági hasznosítású földrészletek tulajdonosai felé átru-
házható. 
 

Különleges vadaspark területek szabályozása 

 

19.§ (1) Kk-V övezeti jelű különleges vadaspark övezet területén a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő művelési ágban lévő területeken a vadaspark kialakításához, fenntartásához, 
vadgazdálkodáshoz és állattartáshoz szükséges létesítmények helyezhetők el, az aláb-
biak szerint: 

a) Lakóépületek, 
b) Vendéglátó, kereskedelmi és szálláshely szolgáltató létesítmények, 
c) Gazdasági létesítmények, 
d) Sport célű létesítmények, 
e) Állattartó épületek.  

(2) Épület a rendezett telek határ mellett 10 méteres sávban nem helyezhető el. 
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(3) A telekhatár mentén 10 méter széles területen háromszintű növényállományt kell telepí-
teni. 

(4) Az övezet természetes élővilágát, növényzetét az övezetben előírt zöldterületi fedettség 
50%-os mértékéig meg kell tartani. 

(5) A Kk-V övezetre vonatkozó részletes előírások: 

a) Legkisebb kialakítható telekterület: 4 hektár 
b) Építési mód: szabadonálló 
c) Legnagyobb beépítettség: 5%  
d) Legkisebb zöldfelület: 90 % 
e) Épületmagasság: 

a. lakóépületnél: 4,5 m 
b. állattartó, egyéb gazdasági épületnél: 6,0 m  

f) Legnagyobb párkány magasság: 
a. lakóépületnél: 5,0 m 
b. állattartó, egyéb épületnél: 6,0 m 

 

(6) A Kk-V övezetben a meglévő, 5000 m2—nél kisebb telken lakófunkció nem helyezhető el. 

(7) A területen történő építési tevékenység során biztosítani kell, hogy a talajvédő gazdál-
kodás feltételei ne romoljanak, a fellépő környezeti hatások a környező termőföld mi-
nőségében kárt ne okozzanak a következők szerint: 

e) a beruházó köteles gondoskodni a humusz termőréteg mentéséről és hasznosí-
tásáról, 

f) amennyiben a beruházás által igénybe vett terület a 400 m2-t meghaladja, úgy a 
humuszos termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával kapcsolatos 
munkákat a beruházás engedélyezése céljából készített talajvédelmi tervnek kell 
tartalmaznia, 

g) a keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás során 
igénybe vett földrészleten kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos 
termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne 
haladja meg, 

h) amennyiben a mentett humuszos termőréteg felhasználására az igénybe vett te-
rületen a fenti feltétellel nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti 
funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként felhasználható, erre a célra 
a szomszédos mezőgazdasági hasznosítású földrészletek tulajdonosai felé átru-
házható. 

 

 

 

Közlekedési és közmű területek szabályozása 
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20.§ (1) A KÖu övezeti jelű közlekedési és közmű övezet területén az alábbi épületek és léte-
sítmények helyezhetők el: 

a) Közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedési pályák, 
b) Csapadékvíz-elvezető árkok, 
c) Utcafásítás, Utcabútorok, képzőművészeti alkotások, 
d) Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések, 
e) Forgalomirányító és tájékoztató táblák, jelzések. 

(2) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK szerint 
meghatározott, közlekedést szolgáló területek. A közlekedési területeket és létesítmé-
nyeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a Szabályozási Tervlapok 
tüntetik föl, a Szabályozási Tervlapokon a szabályozási vonalakon és szélességeken 
kívül feltüntetett közlekedési elemek (úttengely, parkolók, kerékpárút helye, stb.) irány-
adónak tekintendők. A közúti közlekedési területek közül a Szabályozási Tervlapokon a 
Köu jellel megkülönböztetett terület az országos út területe. 

(3) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak 
és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad. A közlekedési terü-
leten belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység, illetve rek-
lámcélú berendezések telepítése csak a vonatkozó jogszabály1 előírásai szerint tör-
ténhet.  

(4) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút mellett, a vonatkozó jogszabály2 
szerinti területsávban, a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez. A helyi kül-
területi utak mentén építmény az úttengelytől 5-5 méterre helyezhető el. 

(5) A közforgalom elől el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési enge-
délyezési terv készítése során kell meghatározni a vonatkozó jogszabály1 szerint a 
közútnak megfelelő paraméterekkel. 

 

 

Zöldterületek szabályozása 

21.§ (1) A Z övezeti jelű zöldterületek területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők 
el: 

a) Növényzet, sétányok, 
b) Utcabútorok, képzőművészeti alkotások, 
c) Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések, 
d) Sport- és szabadidő-létesítmények, 
e) Vendéglátó, és a terület fenntartásához szükséges épületek. 

(2) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 2 %. Zöldfelület céljára (be-
építetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 90 %-a fenntartandó. 

(3) Beépítési mód: szabadonálló. 

                                                            
2 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 
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(4) Megengedett legnagyobb épületmagasság: 4 m. 

(5) A területen haszonállat-tartás nem megengedett. 

 

Vízgazdálkodási területek szabályozása 

22.§ (1) A V övezeti jelű vízgazdálkodási területeken az alábbi épületek és létesítmények he-
lyezhetők el: 

a) Vízkárelhárítást szolgáló építmények, 

(2) A területen minden tevékenység csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával végezhető. 

 

 

Közjóléti erdőterületek szabályozása 

 

23.§ (1) Az Ek jelű közjóléti erdőterületen a terület művelési ágának megfelelő erdő- és vadgaz-
dálkodás folytatandó. 

(2) Erdő művelési ágú telekalakítás esetén 1 ha területnél kisebb földrészlet nem alakítható 
ki.  

(3) A területen - az erdőgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása 
mellett - 10 ha területnél nagyobb földrészleten az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- 
és a vad-gazdálkodást kiszolgáló, legfeljebb 5 m épületmagasságú, tájba illő épületek 
helyezhetők el, a földrészlet legfeljebb 0,5 %-os beépítettségével, a beépített alapterület 
nem lehet nagyobb 800 m2-nél..  

(4) Az erdőterületet közforgalom előtt lezárni nem lehet. 

 

Védelmi erdőterület szabályozása 

 

24.§ (1) Az Ev jelű övezet védett erdőterülete természeti területnek minősül, ahol minden erdő-
gazdálkodási, közlekedési és közmű létesítmény elhelyezése csak a természetvédelmi 
hatóságok hozzájárulásával végezhető.  

(2) A területen épület, építmény a Kási vár kerékpáros pihenő helyén kívül nem helyezhető 
el.  

(3) Az erdőterületet közforgalom előtt lezárni nem lehet. 

 

 

 

Általános mezőgazdasági terület szabályozása 
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25.§  (1) Az Má jelű általános mezőgazdasági terület a külterületi gazdálkodás övezete. 

(2) Az Ma jelű övezetben a mezőgazdasági művelést, állattartást, mezőgazdasági termény 
feldolgozást, tárolást szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) 
helyezhető el. 

(3) Gyepművelésű területen 5 hektárnál nagyobb területen hagyományos almos állattartás 
épületei építhetők. Kivételes esetben a gazdasági épület mellett lakófunkció is elhe-
lyezhető. A telek területének legfeljebb 1%-án állhat épület, melynek legnagyobb be-
épített alapterülete 1000 m2-nél nagyobb nem lehet.  

(4) Szántóművelésű területen 20 hektárnál nagyobb területen a termőföld rendeltetés szerű 
használatát szolgáló a lakófunkciót is kielégítő gazdasági épület építhető. A telkek leg-
feljebb 0,3 %-án állhat épület, melynek legnagyobb beépített alapterülete 1000 m2-nél 
nagyobb nem lehet.  

(5) Szőlő és gyümölcsös művelésű területen 3 hektárnál nagyobb területen a termőföld 
rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető. A telek 
területének legfeljebb 1 %-án állhat épület, melynek legnagyobb beépített alapterülete 
800 m2-nél nagyobb nem lehet.  

(6) A beépíthető telek területének legalább 80%-án mezőgazdasági művelést kell folytatni.   

(7) Az övezetben birtok központot az a tulajdonos alakíthat, aki a közigazgatási területen 
belül legalább 50 hektár nagyságú területtel rendelkezik. Birtok központ legalább 2 
hektár nagyságú területen létesíthető. A birtok központ telkének legfeljebb 25%-a lehet a 
beépítettség, de nem haladhatja meg a teljes birtok területének 1%-át. 

(8) A birtokközpont területén a mezőgazdasági övezetben megengedett létesítményeken 
kívül elhelyezhető lakófunkció, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás létesítményei. 

(9) Az Ma jelű általános övezetben épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni. Úttól 
legalább 10 m előkert-mélység biztosítandó. 

(10) Megengedett épületmagasság: legfeljebb 4,5 m. Technológiai okokból szükséges 
esetben, illetve birtok központon azonban legfeljebb 7,5 épületmagasság is engedé-
lyezhető. Üzemi építmény magassága az előírásoktól elérhet. 

(11) Az Má jelű kertes mezőgazdasági területen lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. 

 

Kertes mezőgazdasági terület szabályozása 

 

26.§ (1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területen mezőgazdasági termény feldolgozást, tárolást 
szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. 

(2) Az övezetben 3000 m2-nél nagyobb telken a gazdasági épület mellett lakófunkció is 
engedélyezhető.  

(3) Telekalakítás esetén legalább 2000 m2 területű, és legalább 12 m átlagos szélességű 
földrészlet alakítható ki, illetve építhető be. 

(4) A telek területének legfeljebb 3%-a építhető be, az elhelyezhető épület legfeljebb 4 m 
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építmény-magasságú lehet, beépített alapterülete 80 m2-nél nagyobb nem lehet.  

(5) Új épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni. Úttól legalább 5 m elő-
kert-mélység biztosítandó. 

(6) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területen lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. 
 

Védett általános mezőgazdasági területek szabályozása 

 

27.§ (1) Az MT övezeti jelű védett általános mezőgazdasági terület Btv.-ben jelölt természetvé-
delmi területen belüli mezőgazdasági területek övezete.  

(2) Az övezet területén épület, építmény nem építhető. 

 
Közutakra vonatkozó általános előírások 

 

28.§ (1) Országos közutak külterületi szakaszának védőtávolságán belül reklámhordozók nem 
helyezhetők el. 

(2)  Az országos közutak védőtávolsága a külterületi szakaszon az úttengelytől mért: 

- főútvonal esetén 100-100 m 

- mellékút esetén 50-50 m 

(3)  Országos közutak belterületi szakasza melletti építési telkek kereskedelmi, vendéglátói, 
szolgáltatói funkciójú beépítéséhez közútkezelői és közlekedés hatósági hozzájárulás 
szükséges. 

(4)  Országos közutak esetében közművek – külterületi szakasz esetén általánosan az út 
területén kívül (burkolt felület, padka) - a vonatkozó jogszabályok és szabványok figye-
lembevételével helyezhetők el. 

(5)  Helyi közutak esetében külterületen kerítés az úttengelyt 6m-nél jobban nem közelítheti 
meg. Sarokteleknél a saroktól számított 10-10m-es távolságon belül, belátást zavaró, új 
kerítés szakasz (pl.: tömör, sövény) nem létesíthető. 

(6)  Magánút belterületen csak tömbbelsők feltárására alakítható ki. A magánút műszaki 
kialakításának meg kell felelnie a közterületekre vonatkozó előírásoknak. Külterületen 
magánút min. 4 m szélességgel alakítható ki.  

 
 

Parkolás általános előírásai 

 

29.§ (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához 
szükséges járműtároló épületeket 

- várakozó (parkoló) helyeket, 
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- rakodóhelyeket, 
- a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon, és mennyiségben kell biztosítani. 

 

A közművekre vonatkozó előírások 

30.§ (1) A meglévő és a tervezett közüzemű: 

a) vízellátás, 
b) csapadékvíz elvezetés,  
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),  
d) elektronikus hírközlés  

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti köz-
mű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen 
kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük hely-
igényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell fenntartani. 

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekö-
tésekkel és mérési helyekkel csatlakozni. Közművesíteni csak közútról közvetlen kap-
csolattal rendelkező telket lehet. 

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni 
a) településképi megjelenésre, 
b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), 
c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre 

(4) Új út építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt) 
a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, 
b) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 
c) a csapadékvizek elvezetéséről, 
d) lakott területen (illetve járdával rendelkező út esetén) a közvilágítás kiépítéséről 

gondoskodni kell. 

(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor 
a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,  
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 

szakszerűen kell megoldani, 
c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglevő (felszámolásra tervezett) és 

új rendszer kapcsolatát az átépítés ideje alatt biztosítani kell. 

(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdál-
kodás érdekében 
a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 

kell helyet biztosítani, 
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,  

bb) 12 m, illetve 12 m-t meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne 
akadályozzák meg.  
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Víziközművek 

31.§ (1) A helyi vízellátásra szolgáló fúrt kút körül 10 m-es területet belső hidrogeológiai védőte-
rületként kell biztosítani. 
(2) Közterületen, új közüzemű vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál dn 100-as átmé-

rőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad, 
(3) Részleges közműellátásra javasolt területen keletkező szennyvizek kezelését telkenként 

létesítendő egyedi házi szennyvízkezelő létesítménnyel kell megoldani  
 

Felszíni és csapadékvíz elvezetés 
 

32.§ (1) A felszíni vizek mederkarbantartó parti sávját közterületként kell szabadon hagyni, 
amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi 
bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani. 

(2) A nyílt árokrendszerrel összegyűjtött csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárgy elhelyezése szükséges. 

(3) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefoga-
dóig ellenőrizni kell  
a) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás esetén, 
b) telekcsoport újra osztás esetén 
csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbve-

zethető a befogadóig. 

(4) Ha a csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja, 
akkor telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását megoldani. 

(5) A 20 vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, és 
vízzáró burkolattal ellátni, a parkoló felületekről és egyéb szénhidrogén szennyezésnek 
kitett felületekről összegyűlő csapadékvíz olajfogó műtárgyon keresztül vezethető be a 
befogadó árokba. 

(6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem 
korlátozhatják, ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy  
a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, és 
b) a vízszállítás akadálymentes legyen. 

 
Villamosenergia-hálózatok 

33.§ (1) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén új villamosenergia főelosztó (132 
kV-os) és elosztóhálózat (22 kV, 0,4 kV) közvilágítási táphálózat építése, üzemelő föld 
feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok 
átkötési igényét is 
a) új fejlesztési területen 
b) műemléki környezetben 
c) helyi értékvédelmi, utca-képvédelmi területen 
d) tájképvédelmi területen 

a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. 
 
(2) Külterületi beépítésre nem szánt területen –erdőterület kivételével– egy oldali közös osz-
lopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat 
elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló 
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lámpafejek is elhelyezhetők. 
a) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő há-

lózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 
b) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel 

erdőirtást. Ha föld feletti hálózat kiépítése miatt erdőirtás válik szükségessé, akkor a 
hálózatot fakivágás nélkül, úthálózat mentén, földalatti telepítéssel lehet építeni. 

 
(3) Új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás 
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad. 
 
(4) Közterületen a hálózat földalatti átépítésével együtt az ingatlanok csatlakozó bekötéseit is 
földalatti elhelyezésre át kell építeni. 

 
Földgázhálózatok 

34.§ (1) Földgázvezeték előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között csak 
földben építhető. 

 
Energiatermelés és kapcsolódó létesítményei 

35.§ (1)  Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül: 
a) klímaberendezés, szellőző, kémény, bekötő földgázvezeték, házi földgáz nyomás-

szabályozó az épület utcai homlokzatára látható helyre nem helyezhető el, az csak az 
épület alárendeltebb homlokfalára telepíthető, 

b) háztartási méretű napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) a te-
tősíkba telepíthető, 

c) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele: 
ca) hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített 

építmény magasságot max 3 m-en túl nem haladhatja meg, 
cb) hogy a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen 
cc) az előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető 

- műemléki környezetben 
- helyi védelemre kijelölt területen belül 
- egyéb védelem alatt álló területeken 
- tájképvédelmi területen 
- ahol magasabb rendű területrendezési terv azt tiltja 

 
Elektronikus hírközlési hálózatok 

 
36.§ (1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, továbbá ahol a villamosenergia 

ellátásra az új hálózatok építésére és a meglevő hálózatok rekonstrukciójára vonatko-
zóan a hálózatok földalatti elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat 
is földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

 
(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 

meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, nem tartozik az (1) 
bekezdésben leírtakhoz, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, 
illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen 
akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivite-
lezni. 
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(3) Beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózatokat a villamosenergia 

elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali osz-
lopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyez-
hetőek. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő 
hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

 
(4) Új vezetékes hírközlési ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti 

csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közterületen haladó há-
lózat oszlopsoron halad. 

 
(5) Közterületen haladó hálózat földalatti átépítésével együtt az ingatlanok csatlakozó be-

kötéseit is földalatti elhelyezésre át kell építeni. 
 
(6) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáit belterületen, beépítésre szánt területen gazdasági 

területek kivételével, önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet az, csak meglevő 
építményre telepíthető, 

 
(7) Új antenna telepítésénél 300 m-es körzetben már meglevő antenna előfordulása esetén, 

azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni. 
 
(8) Beépítésre nem szánt nem szereplő területen új antennák csak multifunkcionális (hír-

közlési szolgáltatáson kívül pl kilátó, vendéglátó egység, stb funkcióval kiegészített) ki-
alakítással telepíthetők. 

 

VI. FEJEZET 

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 

 

A levegő védelme 

37.§ (1) Levegőterhelést okozó tevékenység kizárólag abban az esetben folytatható, ha az el-
érhető legjobb technika alapján a vonatkozó jogszabályban, ill. a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében megállapításra kerülő kibo-
csátási határértékeket teljesíteni tudja. 

a) Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület3. 

b) Országos ökológiai hálózat területe 

c) erdők kivéve elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül 
a településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében lét-
rehozott erdősávok 

(2) Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag a 
gazdasági területeken és kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete 
lakóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, rekreációs célú területet (rekreációs funk-

                                                            
3 14/2001. (V.9.) KÖM-EüM-FVM rendelet 2.sz. melléklet II.pontja szerint 
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ciójú különleges terület, zöldterület), továbbá természetvédelmi szempontból értékes 
területet (védett természeti terület, ökológiai hálózat magterülete) nem érint.  

(3) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás 
megakadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen 
tartása, stb.) folytatható. 

(4) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken foly-
tathatók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási 
technológia) a légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, ill. 
terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem 
helyezhető el, nem üzemeltethető. 

 
A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

 

38.§ (1) A település a felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából érzékeny, illetve kiemelten 
érzékeny besorolású4.  

(2) A település külterületének egy része a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennye-
ződéssel szembeni érzékenysége szempontjából érzékeny, illetve kiemelten érzékeny 
besorolású5. A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. 
technológiák alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogsza-
bályokban6 előírt határértékek teljesíthetők. 

(3) Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha a területen 
csatornahálózat épül ki, vagy annak megépítéséig átmeneti jelleggel közműpótló be-
rendezés (házi szennyvíztisztító, zárt szennyvíztároló) kiépíthető. Meglévő beépítésre 
szánt területeken létesítmények kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha átmeneti 
jelleggel a szennyvizek közműpótló berendezésbe (házi szennyvíztisztító, zárt szenny-
víztároló) illetve közcsatorna-hálózatba vezetése biztosítható. A szennyvizek szikkasz-
tása még átmenetileg sem engedélyezhető. A tisztított szennyvizek felszín alatti vízbe 
történő közvetett és közvetlen bevezetése tilos. 

(4) A beépítésre nem szánt területeken, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára tör-
ténő csatlakozásra, bármely szennyvizet eredményező létesítmény építése csak a kör-
nyezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi 
szennyvíz elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén 
engedélyezhető.  

(5) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, ill. szennyvíz-
gyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a 
közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. A köz-
csatornába kizárólag a vonatkozó jogszabályok7 előírásainak megfelelő szennyvizek 
vezethetők.  

                                                            
4 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.sz melléklete 
5 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
6 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
7 Lásd: 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet hatályos előírásai 
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(6) 20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági te-
rületeken belül kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó 
műtárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

(7) Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, továbbá élő-
vízfolyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még 
előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 

(8) A fokozottan érzékeny területen a tisztított szennyvizek felszín alatti vízbe történő köz-
vetett vagy közvetlen bevezetése is tilos.  

(9) A felszíni vizekbe a vonatkozó jogszabály 8  szerinti 4. általánosan védett vízminő-
ség-védelmi területi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz vezethető, ameny-
nyiben a befogadó időszakos vízfolyás, úgy a 3. kategóriára vonatkozó határértéket kell 
betartani. 

(10) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem 
folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talaj- 
és a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak, így különösen 

(11) Növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer veszé-
lyességétől függően 5-200 m-en belül nem folytatható9.  

(12) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli 
nádas, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. 

(13) A felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a termé-
szetes élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A rendezéssel 
megbontott árkok rézsűjét biológiai védelemmel kell ellátni. 

(14) A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy 
funkcionális működését befolyásoló területhasználat, tevékenység nem folytatható. 

(15) A felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területen az érvényben lévő, 
vonatkozó jogszabályokban foglalt határértékeknek megfelelően kell a szennyvízkeze-
lést megoldani.  

 
A talaj védelme 

 

39.§ (1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől 
függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen 
trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető. 

(2) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhe-
lyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés 
alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli 
kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

                                                            
8 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
9 Lásd: 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 29.§-a 
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(3) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a 
humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újra-
hasznosításáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a be-
ruházással érintett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más 
területen elhelyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján lehet. Az épí-
tési munkák során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében 
kárt ne okozzanak, szennyező anyag a talajba ne kerülhessen.  

(4) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabvá-
nyosított termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hul-
ladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság illetve a talajvédelmi, 
vagy környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a fel-
töltésre szánt anyagok vizsgálatát. 

(5) A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága és 
a rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül ren-
dezetten biztosítható legyen. 

 

Hulladékelhelyezés 

 

40.§ (1) A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időkö-
zönkénti elszállítását biztosítani kell. A keletkező hulladékok kizárólag kijelölt hulladék-
lerakó helyre szállíthatók. 

(2) Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot10 eredményező tevékenységek kizáró-
lag a lakosság ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: 
fotólabor, gyógyszertár, fogorvos, javítószolgáltatások stb.). Veszélyes hulladékokat 
eredményező tevékenységek rekreációs célú különleges területeken nem folytathatók. 

(3) A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó 
jogszabályokban11 előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és kör-
nyezetszennyezés nélkül tárolni. 

(4) A település közigazgatási területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazga-
tási területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel. 

 

Környezeti zaj elleni védelem 

 

41.§ (1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. 
környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott 
környezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében az országos 
érvényű zajvédelmi rendeletben12 meghatározott, illetve a környezetvédelmi hatóság 

                                                            
10 Lásd: 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet 1.sz. melléklete 
11 98/2001 (VI.15.) Korm. rend. és a 102/1996 (VII.12.) Korm. rend. hatályos előírásai 
12 Lásd: 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 
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által a létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja 
meg.  

(2) A közlekedéstől származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmények kör-
nyezetében a zajvédelmi rendeletben13 meghatározott határértékeket nem haladhatja 
meg.  

(3) A települési zaj ellen védendő területei az alábbi zajvédelmi kategóriákba14 tartoznak: 

a) 1. zajvédelmi kategória K-sp, övezetbe sorolt területek, 

b) 2. zajvédelmi kategória: Lke, Lf, K-tu, Z övezetekbe sorolt területek, 

c) 3. zajvédelmi kategória: Vt övezetekbe sorolt területek, 

d) 4. zajvédelmi kategória: K-V, Gksz övezetekbe sorolt területek. 
 

 

Településképi és egyéb környezetvédelmi előírások 

 
 

42.§ (1) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon 
kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl. többszintű növényzettel vagy kerí-
téssel), hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.  

(2) A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek15 - kivéve a környezetét nem za-
varó hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytatha-
tók.  

(3) A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység 16  megkezdése előtt 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére köte-
lezett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóságtól kapott környezetvédelmi 
engedély birtokában folytatható. 

(4) A település „települési tájképvédelmi terület” területbe, a táj- és településkép-védelmi, 
illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes területekbe tartoznak. A települési 
tájképvédelmi területen: 

a) a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez a vonatkozó jogsza-
bályban meghatározott látványtervet kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség 
igazolásához tájesztétikai értékelés készítendő. 

b) új távvezetékek (energia és hírközlő vezetékek) csak terepszint alatt helyezhetők el, 
kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. 

c) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni.  

                                                            
13 Lásd: 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 
14 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott területi kategóriák: 

1. zajvédelmi kategória: üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 
2. zajvédelmi kategória: lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, zöldterület 
3. zajvédelmi kategória: lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 
4. zajvédelmi kategória: gazdasági terület 

15 Lásd: 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 
16 Lásd: 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet 
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d) bázisállomások tájbeillesztését látványterv készítésével is igazolni kell. 

(5) A Btv és az TSZT „kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi terület” jellel lehatárolt 
területbe a tájképi szempontból kiemelkedően értékes, érzékeny, tájképileg kitett terü-
letek tartoznak. A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen a Btv-ben 
meghatározottak mellett az alábbi előírások érvényesek: 

a) zöldfelületek kialakítása, növénytelepítés során honos, a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő növényfajok telepíthetők.  

b) helyiséget tartalmazó új építmény engedélyezési (bejelentési) tervdokumentáció-
jának részeként kertépítészeti terv készítendő. 

c) az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 
m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű 
rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt 
lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m 
széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.  

 

Növények telepítési távolsága ingatlanhatártól 

 

43.§.(1) Belterületen és külterületen kertgazdasági övezetekben: 

a) szőlő és 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor, élősövény 
esetében 0,5 m 

b) 3 méternél magasabbra növő egyéb fa esetében 1,0 m. 

c) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa valamint bokor, élősövény 
esetében 2,00 méter. 

(2) Külterületen kertgazdasági övezeten kívüli területen: 

a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke és 
málnabokor esetében 0,8 m, 

b) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2,0 m, 

c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,5 m, 

d) törpealanyra oltott almafa, meggy, szilva és mandulafa esetében 3,5 m, 

e) vadalanyra oltott alma és körtefa, kajszifa esetében 4,0 m, 

f) cseresznyefa esetében 5,0 m, 

g) dió és gesztenyefa és minden eddig fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m. 

(3) Külterületen kertgazdasági övezeteken kívüli területen amennyiben a szomszédos 
földterület szőlő, gyümölcsös, vagy kertgazdasági ingatlan, szőlőt és gyümölcsfát a 
(2) bekezdés szerinti ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az 
alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni: 

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 0,8 m. 

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 1,2 m. 

c) 2 méternél magasabbra növő bokor, élősövény esetében 2,0 m. 
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d) fa esetében 8,0 m. 

(4) Közút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől és kertgazdasági ingatlanhatártól – minden 
gyümölcs és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,5 m, 3 méternél magasabbra 
növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni. 

  

 

 

 VII. FEJEZET 

KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 

 

Belterületi határ megállapítása 

 

44.§ .(1) A település belterületi határvonala csak a szabályozási tervlapon jelölt módon vál-
toztatható meg.  

(2) Belterületbe csatolásra szánt területen a becsatolás végrehajtásáig a terület művelési 
ágának megfelelően hasznosítandó, épület azonban nem helyezhető el.  

 

Védőtávolságok szabályozása 

 

45.§.(1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél a 
18-18 m védőtávolság betartandó. 

(2) Nagy és –középnyomású gázvezetékek mentén a 9-9 m védőtávolság betartandó. 

(3) Országos közutak tengelyétől mért 50 m távolságon belül külterületen épület csak a 
közút kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el. 

(4) Külterületen a természetes állapotú vízfolyások, tavak partvonalától mért 50 m tá-
volságon belül épület, építmény nem helyezhető el, a belterületen 10 m távolságon 
belül épület, építmény nem helyezhető el. 

(5) Vízfolyások és árkok partvonala mentén 3-3 m kezelési sáv biztosítandó. 

 

 

 

Általános földtani és talajvédelmi követelmények 

 

46.§.(1) Építési eljárásokban a Magyar Geológiai Szolgálat állásfoglalása szükséges 3 m-nél 
nagyobb földvastagságot érintő tereprendezés esetén, 
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(2) A Magyar Geológiai Szolgálat megkeresése szükséges a földtani felépítéssel és mor-
fológiai viszonyokkal összefüggést mutató események jelentkezésekor, továbbá a 
mérnökgeológiai adottságok eredményeként fellépett és az épített környezetre hatást 
gyakorlóan észlelt változások esetén. 

(3) A termőföld védelme érdekében minden építési, közműépítési és tereprendezési munka 
során gondoskodni kell a termőréteg (humuszos termőtalaj) megmentéséről és más 
termőföldön való hasznosításáról. 

(4) Építési, tereprendezési munkák során kitermelt ásványi nyersanyag deponálásához és 
elhelyezéséhez - amennyiben az értékesítésre kerül - a Bányakapitányság hozzájáru-
lása szükséges. 

 

A települési környezet védelmének általános szabályai 

 

47.§.(1) A tervezési területen keletkező, összegyűjtött kommunális szilárd és folyékony hulladékot 
csak közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen 
szabad elhelyezni. 

(2) A szennyvízcsatornázással nem rendelkező területen keletkező szennyvizeket vízzá-
róan kialakított zárt szennyvíz-tárolóban vagy szakszerű közműpótlóban kell gyűjteni. 

(3) A felszínalatti vizek minőségének védelme érdekében kockázatos anyag, illetve ilyen 
anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag 
közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos. 

(4) A tervezési terület lakó- és vegyes- és különleges területein megengedett egyenértékű 
A-hangnyomásszintek: 

        Nappal Éjjel 

Közlekedésből származó zaj (főutak mentén)              60 50 

Közlekedésből származó zaj (kiszolgáló utak mentén) 55 45 

Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj: 50 40 
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VIII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Záró rendelkezések 

 

 

48.§.(1) Jelen rendelet ………………………. napján lép hatályba. 

 

 

2015………………. 

 

 

 

Pistár Péter         

polgármester        jegyző 
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Mellékletek 

 

Helyi védelemben részesülő létesítmények 

 

 
Sz.Megnevezés Cím (utca, házszám) Hrsz. A védettség jellege 
1.lakóház Fő u., 62 épülettömeg,   
2.lakóház Fő u., 73 épülettömeg, 
3.lakóház Fő u., 88 épülettömeg, homlokzatok, 

fatornác 
4.lakóház Fő u., 89 épülettömeg,   
5.lakóház Fő u., 110 épülettömeg, homlokzatok,
6.lakóház Fő u., 45/1 épülettömeg, tornác, 
7.lakóház Fő u., 212 épülettömeg 
8.lakóház Fő u., 216 épülettömeg 
9.lakóház Fő u., 219 épülettömeg, 
10.lakóház Fő u., 210/2 épülettömeg, homlokzatok, 

vakolatdíszek 
11.lakóház Kossuth u., 36/1 épülettömeg, tornác, 
12.lakóház Kossuth u., 26/6 épülettömeg, tornác, 
13.lakóház Kossuth u., 24/3 épülettömeg,      
14.lakóház Kossuth u., 20/1 épülettömeg, tornác, 
15.lakóház Petőfi u., 202 épülettömeg, tornác, 
16.lakóház Rákóczi u., 119/1 épülettömeg, tornác, 
17.lakóház Rákóczi u., 121/2 épülettömeg 
18.lakóház Rákóczi u., 123 épülettömeg 
19.lakóház Rákóczi u., 140 épülettömeg, tornác, 
20.lakóház Rákóczi u., 142 épülettömeg, 
21.Kúria Kásipuszta, 059/2 épülettömeg, homlokzatok,
 

 

Karakteri védelemben részesülő létesítmények 

 
                

Sz.Megnevezés Cím (utca, házszám) Hrsz. A védettség jellege 
 1.lakóház Rákóczi u., 133 épülettömeg 
 2.lakóház   Rákóczi u., 143 épülettömeg 
 3.lakóház   Rákóczi u., 146 épülettömeg 
 4.lakóház   Fő u., 222 épülettömeg 
 5.lakóház Fő u., 223 épülettömeg 
 6.lakóház Fő u., 109 épülettömeg 
 7.lakóház Fő u., 104 épülettömeg 
 8.lakóház Fő u., 103 épülettömeg 
 9.lakóház Fő u.,  67 épülettömeg 
10.lakóház Kossuth u., 19/1 épülettömeg 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK  

1. Településrendezés 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nyim Siófoktól 12 km-re délre fekvő, 320 fő lakosú Somogy megyei falu. A szép fekvésű kis 
település Siófok felől a 65-ös számú főútról érhető el. A település zsákfalunak mondható, de 
a Balaton közelsége miatt nincs elszigetelt helyzetben.   

A település jelenleg érvényben lévő Településrendezési tervét a Civitas Bt. munkatársai ké-
szítették, Deák Varga Dénes vezető tervező irányításával. Az önkormányzat a Település-
szerkezeti tervet a 41/2002 (IX.25.) sz. határozattal, a HÉSZ-t és annak mellékleteit, a Sza-
bályozási tervlapokat a 6/2003 (IX.26.) sz. rendelettel fogadta el. 

Jelen településrendezési terv a 74/2014(XI.13.) számú Önkormányzati határozattal elfoga-
dott Településfejlesztési Koncepció alapján került kidolgozásra. A munka elsődleges célja, 
hogy a Balaton törvény és a Településszerkezeti terv térségi övezeteinek megfeleltetését 
igazolja. Továbbá a falu reális helyzete szerint értékelje át a meglévő terveket, s a fejlesztési 
elképzelések megvalósításához megfelelő rendezési keretet biztosítson.  

Ádánd 

Ságvár 

Lulla 

Siófok 

M7-es autó pálya 

65-ös út 

Nagyberény 

Som 

Bábonymegyer 

Torvaj 
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Településszerkezet 

A falu belterületének településszerkezete az elmúlt 
200 évben alakult ki.  A régebbi lakott helyek nem a mai 
település területén voltak, a középkori Nyim falu helyét 
a Kavolya kút közelében azonosítják, a középkori Kás 
falu maradványait a Kási vártól délre tárták fel.   

 

 

 

 

A mai falu az 1700-as évektől épült ki a patak mellett hosszan elnyúló utcahálózattal. A 
völgybe települt község főtengelyét a Nyimi patak adja, nem a Fő utca határozza meg a falu-
szerkezetet.  

A falu régebbi központi területe a Nyimi patak hídjánál, az itt összefutó utak találkozásánál 
volt. A XX. században kiépült a faluház körüli terület, s az utcák a temető és a hegyoldalak 
felé kúsztak fel. A falut az Öreghegyi és az Újhegyi szőlők dombos területei veszik körül.      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területhasználat 

 Falusias lakóterületek: lakóházak, üdülők 

A belterület legjellemzőbb területhasználata a széles, nagytelkes falusias beépítés. A kertek 
a Fő utcában a 114-es hrsz-ú telekig és a Kossuth Lajos utca keleti oldalán hosszan felfut-
nak a domboldalakra. Ezek a területek épültek be először, a XVIII. század végétől a 
XIX. század közepéig. A régi telkek szélessége 40 méter lehetett, s ezek elaprózódásával, 
átosztásával alakultak ki a mai, keskenyebb, 15-20 m szélességű telkek, a nagyságuk válto-
zó a régi két holdas (1 kat. hold tartozott a házhoz, 1 kat. hold a kertség, ∑ 9000 m2) telektől 
a 1000-2000 m2-es nagyságig. Az utcavonalán álló épületek mögött több helyen találunk is-
tállókat, mellettük néhol górét. 

1780- I. Katonai felmérés 

11896-1914- IV. Katonai felmérés 

XX. század vége 
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Egy-egy régi házat nézve 
megfigyelhető, hogy hosszú 
egyenes tömegalakítású, 
oldalt tornácos harántfőfa-
las, nyeregtetős épületek 
álltak az utcák mellett.  

A többi falusias lakóterüle-
ten kisebb teleknagyságok 

jellemzőek 400-1000 m2 között, 14-25 méteres telekszélességek mellett. A régi szőlőhegyi 
utcák beépülésével kialakult lakóterületen szélesebb telkeket alakítottak ki, mint a huszadik 
század második felében beépült Dózsa György utcában. A faluképet a lazán beépült telek-
sávok mellett, az épített környezetet körülölelő természet teszi nagyon megragadóvá. Az 
épületek többsége (34%) 1946 előtt épült.  

Üdülőtelkek 

A falu bekötőútja mellett, valamint a Kossuth Lajos utcában több épületet felújítottak, átépí-
tettek és a mai kor igényei szerint üdülőépületként használják őket. Az üdülőként használt 
telkek is falusias lakóterületi besorolásban vannak.  

Közösségi Intézmények, intézményi területek 

A falu intézményei beágyazódnak a falusias lakóházak közé. A két 
templom a két régi utca mellett áll. Helyüket sem teresedés, sem út-
kanyarulat, vagy egyéb megkülönböztető térkiemelés nem jelöli. A re-
formátus templom (99 hrsz.) 1987-ben leégett, a helyén épített temp-
lom a hagyományos tömegformálású templomok mintáját követi.    

 

 

 

A katolikus templom a Kossuth Lajos utca mentén, a 25 hrsz-ú telken 
áll. Az 1870-ben magaslatra épített egyhajós templom egyszerű, 
klasszicista jellegű.  A telek hátsó traktusában helyezkedik el, előtte 
teret ad a szép rávezető fasornak. A templomhoz közeli, az utca vo-
nalával párhuzamosan álló épület lehetett a régi iskola épülete.    
 

 

 

A falu régi központi területe az 1700-as évek végétől a Fő utca és a 
Kossuth Lajos utca között átmenő híd környékén volt, itt futottak össze az utak. A találkozási 
pont egy zöld központként fogható fel, melyen ma több, kisebb köztéri emlékhely van. 

A falu jelenlegi központi területe a faluközpont és a Polgármesteri Hivatal környékén alakult 
ki. A faluközpontban található földszintes épületben - régi nevén „kultúr” – vegyesbolt és 
kocsma működik. A ház mellett nemrég egy vizes blokkot építettek. Az épület előtt kiülő te-
rasz, új játszótér (a 210/6 hrsz-ú telken) épült nemrég. Az elmúlt évben a játszótér mellett 
szabadtéri színpadot alakítottak ki. 
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 A Polgármesteri Hivatal (116 hrsz.) XIX. század végi hagyományos, földszintes falusias 
középület. A ház jelenleg több funkciót is ellát: itt tart-
ják a képviselő-testületi üléseket, könyvtárként is 
üzemel, tűzoltó szertár és orvosi rendelő számára is 
helyet biztosítottak benne. A mellette lévő telken par-
kolásra van lehetőség. A tér környékének rendezése 
sokat fejlődött: parkosították és növényeket telepítet-
tek az utóbbi időszakban. Az elkövetkezendő évek 
feladata lehet egy összefogottabb térstruktúra kialakí-
tása. 

A faluház a 211 hrsz-ú telken álló földszintes ház. Az épület iskola volt, a 60-as években 
épülhetett, TSZ központ jellegű ház, rendezvényterem. Az 
udvaron kialakított kis kemencében főznek a falunapra és 
egyéb rendezvényekre. A földszinten helytörténeti múzeum 
üzemel, a hagyományőrző egyesület havi gyűlését is itt tartja. 

A falunak 3 temetője volt. Az első a Rákóczi utca és a Petőfi 
Sándor utca közötti dombon a 148 hrsz-ú telken volt, majd a 
katolikus templom felett jelöltek ki új temetkezési helyet a 29 
és 30 hrsz-ú telkeken. A legújabb temető a település belterü-

letétől északra lévő 03 hrsz-ú földrészleten található. Az új köztemetőben nemrég ravatalozót 
építettek.  

A falu focipályája a 052/1 hrsz-ú területen van. A megközelítő utak, szomszédos telkek ma-
gánterületben vannak. A mélyen fekvő telek rendezett.  

 Gazdasági-szolgáltató területek 

A katolikus templom felett, a 24/2 hrsz. és a 26/3 hrsz-ú tel-
keken a belterületen lovas-terápiás központ működik.    

A gazdasági major (041 hrsz.) a település központja felől ér-
hető el. A régebbi gazdasági épületek az elmúlt években át-
épültek. A vadászturizmus kiszolgálására apartmanokat ala-
kítottak ki a területen. A falu feletti domboldalon álló, elnyúlt 
tömegű épület uralja a hegyoldal látványát.   

 

A 23/2 hrsz-ú telken egy magánvállalkozó nagyobb épületet épített fel, benne fedett tenisz-
pályát alakított ki. Az épület tömege nem illeszkedik a falu arculatához. Jelenleg használt 
gépkocsik állnak az épületben, a területet eladásra kínálják. 

Egyéb területek: Vadászkastély, 059/2 hrsz. 

Külterületi ingatlanon áll a XX. század elején épült vadász-
kastély. Az Ádándon élő földbirtokos, Satzger Pál építtette a 
vadászati szempontból előnyös helyen álló kastély jellegű 
épületet. Az elmondások szerint az épületet rendezett kas-
télypark övezte. A házat ma nem használják rendszeresen, 
a park nincs gondozva.  
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A BME Építészmérnöki Karának Építőművészeti Doktori Iskolájának diákjai (konzulens: Ma-
jor György, Francsics László, Szántay Zsófia, Magyari Zsuzsa) 2012 és 2013 között a telepü-
lésen vizsgálatokat végeztek és javaslatokat adtak a település megújulásához, építészeté-
hez. A vizsgálataik és a mai helyszín alapján állítottuk össze a belterületi vizsgálat állag- és 
érték felmérését.   

Településrendezési javaslat 

Belterületi fejlesztések 

A rendezési tervben szabályozott fejlesztési lehetőségeket az elmúlt években nem használ-
ták ki, új épületek nem épültek. A megkezdett fejlesztéseket leállították. A mai belterületen 
belül csak az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, a közterek fejlesztése, valamint 
néhány magántulajdonú épület - jellemzően önerős - átépítése valósult meg. Szükséges a 
kijelölt fejlesztési területek átgondolása. A falutól északra eső új belterület bővítés tör-
lésre került a tervből. 

A belterületen belül a temetőig van lehetőség új építési ingatlanokon építeni, ezeket a fej-
lesztéseket a meglévő terv már tartalmazta.  

A belterület a 045 hrsz-ú lakóterületi besorolású építési telekkel bővül.   

A játszótér és a kis híd között a patak mellett gyalogos zöld sétány és kerékpáros út megépí-
tésére lesz lehetőség. 

A terv feloldja a házi kertek beépítésére vonatkozó tilalmat, helyette településképi eljárás le-
folytatását írja elő.  

A 052/3-4 hrsz-ú sportterületen kisebb tó, pihenő-sport terület elhelyezését szeretnék meg-
valósítani. A szabályozási tervben a telek és környéke különleges sportterületi (Kk-Sp) beso-
rolást kapott.  

A 26/3 hrsz-ú telek különleges turisztikai (K-Tu) besorolása a lovas-terápiás központ fejlesz-
tését teszi lehetővé, a területen fedett lovarda építését tervezik.  
 

Külterületi fejlesztési javaslatok: 

 A településtől északra fekvő (095 hrsz.) mezőgazdasági területeken ökofalu létrehozását 
határozták el a tulajdonosok. A szelíd tájba, csendes környezetbe költözők fenntartható gaz-
dálkodást fognak folytatni. Ezzel mintát és munkalehetőséget is adnának a falu lakóinak. A 
095-ös helyrajzi számú területből 22,3 hektár mezőgazdasági övezetből Kk-Ö jelű külön-
leges beépítésre nem szánt ökofalu övezetbe kerül.  A területen élők szándékaik szerint 
belső szabályrendszer alapján a fenntartható fejlődés szempontjából legoptimálisabb termé-
szeti és épített környezetet alakítanak ki, a meglévő beépítés zavarása nélkül.  

A 65-ös sz. főút és a falu közötti völgyben a képviselő-testület vad-kalandpark felépítését 
támogatta. A parkban lehetőség lesz állattartásra, és szabadtéri lőtér, vendégfogadó várná a 
turistákat. A 9,35 hektáros területen Kk-V jelű különleges vadaspark övezet kerül kijelö-
lésre.   

A közigazgatási terület déli részén ma is működő vaddisznós-kert sok magyar és külföldi 
vadászt vonz. A park és a faluban élők, turisták együttélése problémákat okoz. A rendezési 
terv eszközei is szolgálhatják a területhasználat összehangolását és a szükséges fejleszté-
sek elősegítését: 

-  A helyi építési szabályzat az erdőterületek megnyitását írja elő.  
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- A településrendezési terv a Kási kastély (059/2 hrsz.) környezetében különleges 
övezetek kijelölésével a terület hasznosítását segíti elő.   

- A természeti területen lévő erdők megóvása miatt a településközi út megépítésére 
alternatív nyomvonal került kijelölésre.  

A helyi turisztikai kínálat bővítése érdekében a TRT a települési turista és kerékpárút he-
lyét meghatározta, ennek megépítésével a környező természeti és régészeti értékek, vala-
mint a szomszédos községek megközelíthetők lennének. 

A településrendezés eszközeinek felülvizsgálatát a falu regionális tervi átsorolása indokolja 
elsősorban. A Btv. területének határát a Siófoki kistérség településivel kiegészítették, szük-
ség volt a falu területhasználatának és a kiemelt üdülőkörzet előírásainak megfelelteté-
sére.   

 

2. Településrendezési terv és a térségi tervek összehasonlítása 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve 

Az elmúlt években került a település a kiemelt üdülőkörzet települései közé, így itt is a Ba-
laton törvényben (Btv) előírt területrendezési szabályok vonatkoznak a falu területhasznála-
tának rendjét szabályozó előírások elkészítésére (Helyi Építési Szabályzat), a tájrendezés-
re és közművesítésre. Az érvényben lévő regionális terv a falut a kiemelt üdülőkörzet „hát-
tér” települései közé sorolja.  

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Térségi szerkezeti tervének Nyimet érintő elemei: 

 

 

 települési térség (U-1,2) 

  erdőgazdálkodási t (E-1-3 

  mezőgazdasági t. (M1-3) 

  vízgazdálkodási térség 
  

-főút, mellékút, tervezett 
egyéb út,  
-nagyközépnyomású  
-földgázvezeték, 
-120 kV-os elektromos 
távvezeték.  

 

 

Eltérések és problémák elemzése 

A térségi területhasználatok tekintetében a települési területhasználatok a Btv-ben közölt 
területnagyságokkal összhangban vannak, csak az erdőterületek esetében látszik 
jelentősebb eltérés. Az erdészeti nyilvántartás, a földhivatalnál rögzített művelési ágak és a 
helyszíni bejárás alapján a településen több erdőterület mezőgazdasági területfelhasználási 
egységbe került a TSZT-n. Ezek átsorolásával a törvényi előírásnak való megfeleltetés 

 Som 

Ádánd Ságvár 

 

 Torvaj  Bábonymegyer 

   

 
 

 

 Som 
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biztosítható anélkül, hogy új erdősítést kellene megvalósítani, egyszerűen a valós állapot 
tervi átvezetésével (Szentmiklósi dűlő, Fenyőfa dűlő). 

A települést érintő fejlesztési elképzelés a Nyimet Bábonymegyerrel összekötő tervezett út, 
amely a Ságvári bekötőút, a Fő utca folytatásában haladna délnyugati, majd délkeleti 
irányba. 

A települési térség alapján a jelenlegi beépített területekhez képest fejlesztési lehetőség van 
a kertes területek irányában és a belterülettől északra a temetőig. A korábban tervezett és 
máig meg nem valósult lakóterületi fejlesztések a jelenlegi temetőtől északra levő részét a 
Btv. települési térsége nem tartalmazza. 

A település fejlesztésének korlátját jelenti a települési területen kívül északi, nyugati és déli 
irányban a Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület lehatárolása. 

A vizsgálatok alapján a Térségi tervnek való megfelelés megoldható a TSZT korrekciójával. 

 
Balaton Tv Érvényben lévő TRT (2009) Településrendezési 

terv 

Térségi területhasz-
nálatok 

Terület 
[ha] 

Települési  
területhasznála-

tok 
Terület 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 
Terület 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 

Települési térség 99,05 Beépítésre szánt 
területek 92,36 93% 92,79 93,67% 

Mezőgazdasági tér-
ség 603,22 

Általános, kertes 
mezőgazdasági 
terület 

623,4 103% 584,8 96,94% 

Erdőgazdasági tér-
ség 273,13 

Védelmi erdőte-
rület, Turisztikai 
erdőterület 

239,24 88% 261,82 95,86% 

Vízgazdálkodási 
térség 6,8 km Vízgazdálkodási 

területek 
10,7 

(6,7 km) 99% 10,7 
(6,7 km) 99% 

   Egyéb területek  9,7  25,29  
Összes terület 975,4 Összes terület 975,4  975,4 

 
 

A településrendezési terv az alábbi területeken módosította a területhasználatot: 

Módosítás Jelenlegi 
területhasználat 

Tervezett terü-
lethasználat 

Terület 
(ha) 

1. 095 hrsz-ú ökofalu területe Má Kk-Ö 22,8 
2. 029/6. hrsz-ú vadkalandpark Má Kk-V 9,35 
3. 045 hrsz-ú belterület bővítés Má Lf 0,28 
4. 052/4 hrsz-ú sportpálya Má Kk-Sp 0,89 
5. 059/2 hrsz-ú Kási kastélypark Má Kk-P 0,81 
6. 059/4 hrsz-ú Kási kastély telke Má Kk-V 0,17 
7. 066 hrsz-ú erdőterület Má E 5,68 

Összesen: 39,98 

 

 

A felsorolt módosításokat a Balaton törvény kiemelt térségi övezeteit ábrázoló térképeken 
feltüntettük (2. sz. függelék: 2.1.1.-2.1.16. függelék). 
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Kiemelt térségi övezetek 
Btv Te-

rület 
[ha] 

Térképi le-
határolás 

[ha] 
Megfelelés 

[%] 
Jelenlegi 

módosítás 
[ha] 

Megfelelés 
[%] 

Ökológiai hálózat magterület (Ö-1) 121,36 116,8768 96% 116,8768 96% 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
(T-1) 290,32 292,61 101% 292,61 101% 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezete (A-1) 3,53 3,68 104% 3,68 104% 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzé-
keny terület (SZ-1) 258,76 239,25 95% 239,25 95% 

Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) 185,57 179,94 97% 179,94 97% 

Települési terület (U-1) 93,65 95,82 102,32% 96,1 
(+0,28) 102,62% 

Gazdasági terület (U-2) 5,33 5,29 99% 5,29 99% 

Általános mezőgazdasági terület (M-1) 574,06 581,1046 101% 541,12 
(-39,98) 94,25% 

Kertgazdasági terület (M-2) 29,22 28,26 97% 28,26 97% 
Kiváló termőhelyi adottságú szántó (M-3) 134,81 138,76 103% 138,76 103% 

Erdőterület (E-1),  262,73 251,6489 96% 257,33 
(+5,68) 97,94% 

Erdőtelepítésre alkalmas terület (E-2) 10,4 10,17 98% 10,17 98% 
Kiváló termőhelyi adottságú erdő (E-3) 201,52 199,478 99% 199,478 99% 

A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírások: 

Kiemelt térségi övezetek Vonatkozó előírások kivonata 

Ökológiai hálózat magterület 
(Ö-1) 

A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés 
érdekében változtatható meg; a látványvédelemre fokozott figyelmet 
kell fordítani a közlekedési létesítmények és új épületek elhelyezésénél, 
beépítésre szánt terület kijelölése csak a történeti tájszerkezet, a tájképi 
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; erdőte-
lepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal vé-
gezhető (lásd még Btv 24.§) 

Térségi jelentőségű tájképvé-
delmi terület (T-1) 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, új épület vagy 
építmény elhelyezése tájba illesztve történhet, csarnok jellegű épület és 
reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető. (lásd 
még Btv 26.§) 

Felszíni szennyezésre fokozot-
tan érzékeny terület (SZ-1) 

A mezőgazdasági területeken a környezetkímélő, extenzív termelés a 
támogatható. Hulladék lerakó, -hasznosító nem létesíthető. (lásd még 
Btv 31.§) 

Vízeróziónak kitett terület öve-
zete (P-2) 

Az erózióvédelem érdekében a művelést talajvédő agrotechnikai eljárá-
sokat kell alkalmazni. A területen lévő vízmosások és mélyutak erodá-
lódását meg kell akadályozni (lásd még Btv 33.§) 

Települési terület (U-1) 

A településszerkezeti terveknek szakági munkarészeit, illetve a víz-
part-rehabilitációs tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban 
kötelezően figyelembe kell venni; 
új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; az 
új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell 
igazodni; 
a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok, műtárgya-
ik terepszint alatti elhelyezését kell biztosítani. (lásd még Btv 37.§) 

Gazdasági terület (U-2) 

A településszerkezeti tervben új, a környezetre jelentős hatást gya-
korló ipari terület nem jelölhető ki;  
a település központi belterületéhez kapcsolódó gazdasági területen 
az új övezetek legnagyobb beépítése és legkisebb zöldfelületi aránya 
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a törvényben rögzített. (lásd még Btv 38.§) 

Általános mezőgazdasági terü-
let (M-1) 

 szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén 
épület nem létesíthető; 
gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épü-
let nem létesíthető; 
szőlőművelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épü-
let nem létesíthető; 
gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén 
épület nem létesíthető; 
 épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet; 
 (lásd még Btv 39.§) 

Kertgazdasági terület (M-2) 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, 1500 m2-nél kisebb 
telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott helyi építési 
szabályzat alapján sem lehet épületet építeni; 
 művelt telekre 3%-os beépítettséggel - a műveléssel összefüggő 
gazdasági épületet lehet építeni; 
 az övezet területének legfeljebb 10%-án a település belterületéhez 
közvetlenül kapcsolódó területeken, legkevesebb 3000 m2 nagyságú 
művelt telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel lakóépület is elhe-
lyezhető; 
 műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív 
kertészeti kultúra található; (lásd még Btv 40.§) 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántó (M-3) 

csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló - a talaj fizikai, kémi-
ai, biológiai védelmét biztosító - agrotechnikai módszerek alkalmazha-
tók; csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytat-
ható. (lásd még Btv 41.§) 

Erdőterület (E-1),  

a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatá-
rozott területeken természetvédelmi bemutatási, kezelési, illetve erdé-
szeti célból szabad építményt elhelyezni; 
a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten 
legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni; (lásd még Btv 42.§) 

Erdőtelepítésre alkalmas terület 
(E-2) 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés 
lehetőségét megőrző területhasználat folytatható; 
 (lásd még Btv 43.§) 

Kiváló termőhelyi adottságú er-
dő (E-3) 

a területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján kell 
lehatárolni, ezek a településrendezési eszközökben csak erdőterület 
települési területfelhasználási egységbe sorolhatóak. (lásd még Btv 
44.§) 

A területhasználati változtatásokat leginkább korlátozó övezetek a kiváló termőhelyi 
adottságú szántó, erdőterület. Ezeken erdő és mezőgazdasági területhasználaton kívül más 
nem jelölhető ki. Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és a beépítés korlátozotten 
képzelhető el az Ökológiai hálózat magterületén, tájképvédelmi területen, erdőtelepítésre 
alkalmas területen és a közigazgatási határtól mért 200 m-es távolságon belül. 

Egyedi környezetvédelmi előírások szükségesek a Felszíni szennyeződésre fokozottan 
érzékeny, vízerózónak kitett területeken, amelyek a területek hasznosítására hatással 
vannak. 

A Balaton törvény térségi megfeleltetése alapján (2. sz. függelék) a tervezett fejleszté-
sek figyelembevételével sem lesz a megengedett mértéknél nagyobb. 
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3. Közlekedés 

 

Közlekedés-hálózati kapcsolatok 

Nyim közúthálózati kapcsolatait a 65 sz. főút biztosítja. A főút a település közigazgatási hatá-
rának keleti széle mentén halad, Nyim 65140 j. bekötőútja Ságvár területén ágazik le róla. 
Északi irányban a főúton keresztül elérhető az M7 autópálya is. 

A magasabb rendű tervek szerint, és ennek megfelelően a településszerkezeti terv szerint is, 
távlatban Nyim jelenlegi bekötőútja továbbvezet Bábonymegyerre, ahol csatlakozik a 6511 j. 
úthoz. Ezzel távlatban megszűnik Nyim zsáktelepülés jellege. Meglévő földutak felhasználá-
sával települések közötti összeköttetés tervezett Som és Torvaj felé. 

A közösségi közlekedési kapcsolatokat a helyközi autóbuszjáratok biztosítják, a szomszédos 
települések többségét, és a megyeszékhelyet csak többszöri átszállással lehet elérni.  

Országos, vagy térségi kerékpárút a települést közvetlenül nem érinti, a magasabb rendű 
tervek szerint a 65 sz. főút mentén vezet térségi kerékpárút. 

A településhez legközelebb eső vasútállomás Ádándon, vagy Som-Nagyberényben a Sió-
fok-Kaposvár vasútvonalon található. A közelebbi állomások elérése közúton időben vetek-
szik a Siófoki körzeti vasútállomáséval, ezért a helyiek inkább ez utóbbi lehetőséget választ-
ják.  

Nyim számára távlatban turisztikai lehetőségeket (is) jelenthet a Siófok-Kiliti-Ságvári repülő-
tér közelsége.  

 

Belső úthálózat, főbb csomópontok 

Nyim közúti megközelítését jelenleg a 65 sz. főútról leágazó 65140 j. bekötőút biztosítja. Az 
út tervezési osztályba sorolása: K.V.A., B.V. c-B. 

A magasabb rendű tervek szerint, és ennek megfelelően a településszerkezeti terv szerint is, 
távlatban Nyim jelenlegi bekötőútja továbbvezet Bábonymegyerre, ahol csatlakozik a 6511 j. 
úthoz, ezzel távlatban megszűnik Nyim zsáktelepülés jellege. A település a Balaton törvény-
ben szereplő, a Kási major-Kási puszta mellett vezetett nyomvonaltól eltérő nyomvonalat 
preferálna. Az alternatív nyomvonal meglévő földutak felhasználásával a Fenyőfa dűlő mel-
lett haladna déli irányban, majd Som közigazgatási területére lépve, Patkó Bandi fája mellett 
vezetne tovább, és fordulna a magasabb rendű terv szerinti nyomvonalra. Mivel az alternatív 
nyomvonal 5%-nál nagyobb mértékben térne el a Balaton törvényben szereplő nyomvonaltól, 
és az abban szereplőtől eltérő módon érintené Som közigazgatási területét is, csak a kötele-
ző Balaton törvényi nyomvonal melletti alternatívaként jelenik meg a településszerkezeti 
tervben. Mindkét nyomvonal a Községházánál, a Rákóczi utcai csomópontban csatlakozik a 
meglévő bekötőúthoz. 

A települési úthálózatot is érintő fejlesztési szándék, hogy a meglévő földutak felhasználásá-
val települések közötti összeköttetés tervezett Som felé. A tervezett út Nyim belterületétől a 
039 hrsz. úton indulna Som felé. A helyi külterületi utakkal kapcsolatban fejlesztés ezen kívül 
az Újhegy/Öreghegyi zártkerti úthálózaton tervezett meglévő utak kiegészítése, minimális 
szélesítése (ezek az utak részben az Irtás földekre tervezett Ökofalu megközelítését is bizto-
sítják), illetve a 030 hrsz. út minimális szélesítése (amely a 65 sz. főút mellett tervezett vad-
kalandpark megközelítését szolgálja). További fejlesztési lehetőség még a 077 hrsz. út mi-
nimális kiszélesítése, amellyel a Kási vár/kastély-major elérhetőségét lehet javítani. A helyi 
külterületi utak tervezési kategóriák szerinti besorolása K.VI. 

A belterületen jelentősebb területfejlesztés nem tervezett, ezért a belterületi úthálózat is lé-
nyegében a kialakult marad. A meglévő utcák szabályozási szélessége csak a lehető legki-
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sebb mértékben növekszik, a járda elhelyezhetősége érdekében ezért helyenként zárt csa-
padékvíz elvezetés kialakítására lehet szükség. A belterületi helyi utak tervezési kategóriák 
szerinti besorolása B.VI. d-D. 

A községen belül két fontosabb csomópont van, mindkettő a Fő utcán, az egyik a Kossuth 
Lajos utca felé vezető útcsatlakozásnál, a másik a Községházánál. Az előbbinél közterü-
let-rendezést, új térkialakítást javasolunk. Erre a Községházánál is van lehetőség, de talán 
érdemes várni vele addig, amíg a bekötőút meghosszabbítása függvényében eldől, hogy mi-
lyen forgalomtechnikai kialakításra lesz szükség.          

Közösségi közlekedés 

A faluban lakók tömegközlekedési lehetőségeit, elsősorban Ságvár és Siófok felé, a rend-
szeres helyközi buszjáratok biztosítják. Nyimnek két buszmegállója van, Nyim-felső és Nyim-
bolt. Az utóbbi megálló öbölben van, illetve a közelben van a buszforduló. A távlatban járat-
sűrűség növelés és megálló bővítés lehetséges az üzemeltetővel történő megállapodás 
függvényében.  

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Térségi, vagy országos jelentőségű kerékpárút a települést közvetlenül a távlatban sem érin-
ti, térségi kerékpárút a Ságvári összekötő út mentén halad. A helyi utcák, a kis forgalom mi-
att, a kerékpáros forgalom számára is megfelelőek. Erősíteni javasoljuk a túrakerékpáros út-
vonalakat a meglévő földutakon a Kossuth Lajos utca folytatásában a Lovas terápiás köz-
pont (a Régi faluhely) Ádánd felé, a Somi szőlők felé, az Ökofalu felé, a Kási vár/kastély felé, 
Patkó Bandi fája irányában, illetve a patak mellett a Kossuth Lajos utca és Községháza kö-
zötti szakaszon.  

A gyalogos közlekedés szempontjából a legfontosabb teendő a járdaépítés, illetve a szűk 
beépítési szélességű útszakaszokon a gyalogosbarát vegyeshasználatú burkolatkialakítás 
megvalósítása. A szűk szakaszokon ez esetenként csak a zárt csapadékvíz elvezetés meg-
valósítása mellett oldható meg.  

Parkolás 

A településen a parkolás jelenleg nem jelent gondot. A saját telken kívüli parkolás az OTÉK 
szerint lehetséges. 
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4. Közművek 

Nyim a Balaton kiemelt üdülőkörzetéhez csatlakozó településként nyilvántartott település, 
ezért közművesítésére a Balaton törvény alá tartozó településekre vonatkozó szigorú előírá-
sok érvényesek. A partközelinek nem minősülő településen a törvény csak a részleges köz-
műellátás követelményét írja elő, amely Nyim belterületén már korábban teljesített volt. A 
részleges közműellátáshoz a szennyvíz telkenkénti egyedi gyűjtésére kialakított gyűjtőme-
dencék azonban döntő hányadban szikkasztóként üzemeltek, jelentős környezetterhelést 
okozva. A település igényesebb környezeti állapot megteremtését tűzte ki célul, az öko-
település elérése érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztásának felszámolása 
vált szükségessé. Pályázati támogatással megvalósították az egyedi, telkenkénti szakszerű 
szennyvízkezelést, amely jelentősen javítja a környezeti állapotot. Az így megvalósított beru-
házásokkal a település belterületén a részleges közműellátás úgy biztosított, hogy a közmű 
okozta környezetterhelés a teljes közműellátással azonos mértékű. 

Víziközművek 

Vízgazdálkodás és vízellátás 

Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 133 volt 
2014. január 1-én, ez a település lakásállományának 92,4 %-a. Az ellátottság jelzi, hogy 
Nyimben a lakosság 7,6 %-a, összesen 20-25 fő számára nincs megoldva a közüzemi veze-
tékes ivóvíz ellátás. A településen korábban egy közkifolyó üzemelt, az adatok szerint jelen-
leg a település elosztóhálózatán nincs közkifolyó, így a közüzemi vízellátásban nem részesü-
lő telkeken élők a vízellátásukra házi kutakat hasznosítanak, bár azok vízminősége, a koráb-
bi nyers szennyvíz talajba szikkasztása miatt bizonytalan. A talajvízből vételezett víz minő-
ségének a javulását is szolgálja a szakszerű házi szennyvízkezelés megoldása. Házi kutakat 
a fenntartási költségeik csökkentésére a közüzemű vízellátásban részesülők is használnak, 
elsődlegesen locsoló vízként. 

Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között 

 Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között (Forrás: KSH) 

A diagram mutatja, hogy ha mi-
nimális mértékben is, de a veze-
tékes ivóvízzel ellátott lakások 
száma növekvő tendenciájú. 

 

A lakásállomány az elmúlt 15 év alatt ugyan növekedett 6 %-kal, de ez a növekedés 2000 és 
2005 között valósult meg, azóta a település lakásszáma stagnál, de a település népesség-
száma 6 %-kal csökkent. 

Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 

A vizsgálatok szerint Nyim vízellátását a DRV Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízmű látja el. 
Siófok felöl épült ki az NÁ 200-as KMPVC regionális vezeték, amely Ságvár, Nyim, Som és 
Nagyberény ellátását biztosítja. Nyimre Ságvár felöl, északi irányból érkezik a víz, amely 
Nyim közigazgatási területére érve kétfelé ágazik. Egyik ág keleti irányba halad a 65-ös útig, 
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ahonnan a 65-ös út mentén déli irányba halad tovább Som-Nagyberény ellátására NÁ 200-
as méretű KMPVC vezetékkel. A másik ág nyugati irányba halad NÁ 100-as KMPVC veze-
tékként halad a közigazgatási határ mellé telepített 2*250 m3-es víztároló medencékig. A 
medencéktől indul nyugati, majd a Fő utca vonalától déli irányba, NÁ 100-as KMPVC veze-
tékkel a település elosztóhálózata. 

Az elosztóhálózat valamennyi beépített utcában kiépítésre került NÁ 100-as mérettel 
KMPVC, ill PVC anyagú vezetékekkel. A hálózat paraméterében és anyagában is korszerű-
nek tekinthető. 

A regionális rendszer hálózatában, majd a tározótól az elosztóhálózatban is a víznyomás 
megfelelő. A hálózatban nyomásproblémák nem ismertek. A hálózatra az előírások szerinti 
sűrűségben a tűzcsapok felszerelésre kerültek. 

Egyéb, a közüzemi vízhálózattól távolabbra eső ingatlanok vízellátását helyi, házi kutak se-
gítségével oldják meg. 

Szennyvízelvezetés 

Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között 

A település a csatornázatlan települések közé tartozik, 2011-ig a keletkező szennyvizeket jel-
lemzően a talajba szikkasztották, jelentős talaj, talajvízszennyezést okozva. Ennek csökken-
tésére egyedi házi kisberendezéseket telepítettek, amelyből a kezelt szennyvíz szakszerű 
szikkasztással juthat a talajba. 

Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között (Forrás: KSH) 

A szennyvízkezelést megelőzően a közvetlen talajba szikkasztott szennyvíz 18-24 m3/nap 
volt, ez a kisberendezések segítségével az ingatlanok közel két-harmadából szakszerű szik-
kasztással kerülhet a talajba, ezzel a talajszennyezés egy-harmadára csökkenthető. 
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Szennyvízkezelés műszaki megoldása (szennyvízkezelés, szennyvízelhelyezés) 

Nyim szennyvíz okozta környezetszennyezésének csökkentésére közcsatorna hálózat létesí-
tését tervezte. A tervek elkészültek, de megvalósítására gazdasági fedezet hiányában nem 
került sor. Ezért csatlakoztak azokhoz a falvakhoz, ahol a hiányzó csatornahálózatot egyedi 
szennyvíztisztítókkal tervezték megoldani. Bekerülve a minta projekt megvalósítását vállalók 
közé, mint kiválasztott település számára az egyedi víztisztító művek telepítésének megvaló-
sítására nyílt lehetőség pályázati támogatással. Nyim szennyvízkezelésének ez lett az egyet-
len lehetősége, mivel a csatornahálózat kiépítése a 298 fős lakosságszámával, másrészt az 
ingatlanok elhelyezkedésével túlságosan költséges lett volna.  

A 90-95 százalékos állami támogatással mintegy 100 ingatlantulajdonos csatlakozásával lé-
tesíthették az egyedi tisztítóberendezéseket. A kisberendezések kivitelezése működtetése 
nem zökkenőmentes, de lehetőségként a műszaki megoldás alkalmazása biztosított. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés  

A település a vízgazdálkodási tervben rögzítettek szerint a Duna részvízgyűjtőjén, a Sió ter-
vezési alegység területén fekszik. Nyim beépített területén a csapadékvíz elvezetését jellem-
zően egy, egyes helyeken kétoldali nyílt árkos vízelvezetéssel oldották meg. A nyílt árkokkal 
összegyűjtött vizeket a település mélyvonalain haladó vízfolyások gyűjtik össze és szállítják 
a befogadóba. A település közigazgatási területén belül a vizeket a település dél-nyugati szé-
lén érkező, onnan a beépített területet délről kerülő, majd annak a keleti szélén dél-észak 
irányba végighaladó Nyimi-patak és annak mellékágai fogadják be. A Nyimi patak Ságvár fe-
lé hagyja el a települést. Ságvár területén torkollik a Jaba-patakba, amely a Kis-Koppány pa-
tak közvetítésével szállítja a vizeket a Sióba, amelynek végbefogadója a Duna. 

A településen a Nyimi-patak völgyét és annak mellékágait kíséri mélyebben fekvő terület, de 
a településen a vízügyi ágazat sem árvízi veszélyeztetettségű, sem belvízi veszélyeztetésű 
területet nem tart nyilván. 

Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere 

A település beépített területe völgyben fekszik, amelyet terhelnek a környező dombokról lefu-
tó vizek is. A beépített területen kialakított nyílt árkokkal, útburkolati folyókákkal összegyűjtött 
csapadékvizeket a Nyimi-patak és mellékvizei gyűjtik össze és vezetik el. Vannak utcasza-
kaszok ahol nincs kialakított vízelvezetés, onnan a topográfiai adottságok alapján fut le a víz. 
A be nem épített területek és beépített területek határán nincs kialakított övárok, így a külte-
rület felöl érkező vizek is a belterületi árok rendszert terhelik. 

 

Energiaközművek 

Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a 
földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata -bár a vezetékes 
földgáz megjelenésével, terjedésével párhuzamosan szorul ki a település energiaellátásából, 
még ma is, és várhatóan a jövőben is jelentős szerepet tölt be a település energiaellátásá-
ban. A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző, de lehetősége biztosított, mi-
vel a nap, a szél, a föld energiájának hasznosítási lehetősége rendelkezésre áll. 

A villamosenergia jelenleg is és továbbra is a világítás és technológiai célú energia igények 
kielégítését szolgálja.  
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A földgáz komplex hasznosításával a termikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz 
termelés és főzés) teljes körű kielégítése biztosítható, automatikus üzemvitelű, kezelést nem 
igénylő berendezésekkel.  

A termikus hőellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy lakóhelyiségenkénti ellátási móddal 
került kivitelezésre.  

A beépítésre szánt területen is a vezetékes gázzal el nem látott részeken, illetve a gázháló-
zatra nem csatlakozó telkeken a nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj 
használata termikus célra egyaránt jellemző. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott 
ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. 

 

A beépítésre nem szánt területen a villamosenergia az egyetlen gazdaságosan kiépíthető 
vezetékes energiahordozó, az összes egyéb energiaigényt nem vezetékes energiahordozó-
val kell megoldani.  

Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia-ellátásának üzemeltetője az E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgálta-
tó Hálózati Zrt. Az ellátás bázisa a siófoki 132/22 kV-os alállomás, amelyről táplált 22 kV-os 
középfeszültségű hálózati rendszer fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A 
transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a település fo-
gyasztói igényeinek a kielégítése.  

A település közigazgatási területét érinti a Kaposvár-Siófok között üzemelő 132 kV-os oszlo-
pokra fektetett villamosenergia hálózat. A település ellátásában közvetlen nem vesz részt, 
csak áthalad a településen, nyomvonalának helyét biztosítani kell. 

Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között 

 
Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között (For-
rás: KSH) 

A diagram jelzi, hogy a lakásállo-
mányt meghaladó a 
villamosenergia ellátottságot 
igénybevevő ingatlanok aránya.  

 

A 100 %-os meghaladó ellátottság a külterületi, nem lakáscélú, de villamosenergia ellátást 
igénylő ingatlanok és a belterületen egy-egy telken belüli többlet kialakított fogyasztói helyek 
indokolják. Ebből a lakosság ellátottságára következtetni így nem lehet. E vonatkozásban 
mértékadó a szolgáltató ellátottságra vonatkozó megállapítása, hogy az ellátottság teljes kö-
rű. 

Műszaki hálózati rendszere 

A térség villamosenergia ellátásának bázisa a Siófoki 132/22 kV-os alállomás. Az 
alállomástól induló 22 kV-os középfeszültségű gerinc elosztóhálózatok egyrészt felfűzi a te-
lepülés területén üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat, másrészt áthaladva a tele-
pülésen, a település keleti szélén, a szomszédos település, Som ellátását is szolgálja.  
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A kiépített gerinchálózatok és kisfeszültségű elosztóhálózatok is föld feletti oszlopsorra fekte-
téssel épültek. 

A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafe-
jekkel megoldott. Ez a kiépített közvilágítás sem a megvilágítás mértékében, sem energiafo-
gyasztás szempontjából, sem a település arculatának javítása tekintetében nem nevezhető 
korszerűnek.  

Földgázellátás 

Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között 

Nyim földgázzal való ellátása még a múlt század második felében kiépítésre került.  

A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították 
meg, csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos energiahordozó fű-
tési célú hasznosítását. 

Műszaki hálózati rendszere 

Nyim földgázellátását a pécsi központú E.ON-DDGÁZ Elosztóhálózati Zrt. biztosítja. A gázel-
látás bázisa a tágabb térségben, Siófokon üzemelő gázátadó állomás, ahonnan induló nagy-
közép-nyomású vezeték képezi a település ellátásának gerincét, amely Ságvár felöl DN 63-
as mérettel érkezik a településre. Egyrészt a település fogyasztóinak ellátási gerincét képezi, 
másrészt továbbhalad a településen Som ellátására. 

A nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a település nyomáscsökkentőjét ahonnan a te-
lepülések középnyomású elosztóhálózatát táplálják, de egyes nagyobb fogyasztók ellátása 
közvetlenül a gerinchálózatról kiépített bekötéssel megoldott. A település fogyasztóinak ellá-
tása a középnyomású elosztóhálózatról telkenként kiépített bekötésekkel megoldott. A kö-
zépnyomású bekötésre telken belül telepített házi nyomásszabályozókkal állítják elő a kis-
nyomású gázt. 

Távhőszolgáltatás 

Távhőszolgáltatás a településen nem üzemel.  

Egyéb energiaellátás 

A település kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 50 %-a számára biztosított 
az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány további 
50 %-ában azonban ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes 
energiahordozót hasznosítják. Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa haszná-
lata a jellemző, bár vezetékes gázzal nem rendelkező területen a kistartályos PB gáz hasz-
nálata is előfordul. 

 
Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között  
(Forrás: KSH) 

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 51 
lakás, az akkori lakásállomány 37,8% -
a rendelkezett vezetékes földgázellá-
tással, 2014. január 1-én 72 lakás, a 
lakásállomány 50,0%-a.  
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Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartások-
nak szolgáltatott éves gázmennyiség a kedvezőbb időjárás hatására és a takarékos fogyasz-
tással elérhető csökkenést meghaladóan csökken (2005-ben 101 ezer m3 volt, amely kicsit 
hullámzóan, de azóta csökken, 2013-ban 73 ezer m3 volt) Ez a csökkenő tendencia jelzi, 
hogy egyre többen igyekszenek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági ne-
hézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeiknek csökkentése érdekében 
rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas 
hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeiknek csökkentésére a termikus 
hőellátásukra földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel 
azonban a település környezetterhelését növelik. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehető-
ségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó 
készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, 
hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, 
használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottsá-
gokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is, s benne Nyim településen is elméletileg elérhető megújuló energiaforrás a 
szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. 
Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi 
elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adott-
ságok és nem mindenhol alkalmas energiagazdálkodást is befolyásoló hasznosításra. 

Szélenergia 

 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alap-
ján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával 
közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. 
Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított „szélke-
rék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerő-
művel közvetlen villamosenergia termelhető.  

Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai 
és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország te-
rületén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A me-
teorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a 
hasznosítás lehetőségének területi vetületét 

 
Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 

A szél energiája Magyarországon 
Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni 

Egyetem 
Meteorológiai Tanszék & Magyar 

Szélenergia Társaság 
 

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben 
lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját. A 
térképről is leolvasható, hogy Nyim és térsége nem fek-
szik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható te-
rületen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 
Szélerőmű létesítési szándékot azonban a település 
számára meghatározóbb szempontok alá kell vetni. 

A település megjelenését, arculatát, látványát nem ront-
hatja, a település fejlődését biztosító távlati céljait nem 
korlátozhatja. 

 
Az évi átlagos szélsebességek [m/s] 
és az uralkodó szélirányok Magyar-

országon (2000-2009) 
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Napenergia 

 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján ren-
delkezésre álló napenergia, mint megújuló energiafor-
rás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollek-
torok segítségével termikus célú energiaellátásra, el-
sődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb 
mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel ki-
alakított napelemek közvetlen villamosenergia előállí-
tására alkalmasak. A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi 

összege  
Magyarországon (2000-2009)  

Forrás: www.met.hu 

 

 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a 
földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek válto-
zóak az ország területén. A meteorológiai adatok és 
mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehető-
ségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehető-
ségének területi vetülete is rögzíthető.  

 

Az évi átlagos napfénytartam (óra)  
Magyarországon az 1971-2000 közötti 

időszakalapján 
Forrás: www.met.hu 

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a 
nap energiáját. Nyim területén 2000 óra fölötti a maximálisan hasznosítható éves napos órák 
száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége 
napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia 
termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem 
lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és 
házi hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az 
elhelyezett napkollektorokról, napelemekről.  

Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasz-
nosítása várható Nyimben. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyár-
tásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így 
a hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így 
helyi jelentőségű marad.  
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Vízenergia 

 
 

 

 

A vízfolyások esésével mint meg-
újuló energiaforrással lehet energiát 
termelni, amelynek hasznosításá-
hoz vízikerék telepítése szükséges, 
majd annak továbbfejlesztésével 
kialakították a vízturbinát, amely 
már közvetlen villamosenergia ter-
melésre alkalmas. Vízenergia ter-
melésre a nagyobb vízszint-
változású vízfolyások alkalmasak, 
így előfordulásuk Magyarország 
térképéről leolvashatók. 
A térkép jelzi, hogy közüzemű szin-
tű energiatermelésre alkalmas víz-
erőmű létesítésére Nyimben nincs 
lehetőség.  

 

Kogutowicz K. 
Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921 

(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán) 
Forrás: Magyar Tudomány, A Magyar Tudományos Akadé-

mia lapja 
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar századok-

ban/ 
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulla-
dékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá 
alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzem-
anyagként hasznosítható. 

 

 

 

 

 

 

Biomassza-biogáz előállítására 
az ország területén mindenhol, 
így Nyim területén is van lehető-
ség. 

Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek 
Forrás: Pylon Kft. 

Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, 
mert bár az elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel 
egyensúlyban van, csak amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a 
környezetterhelő kibocsátás a beépített területen jelentkezik. 

Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Nyimben kizárni nem lehet, de meg-
fontolandó, hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés 
felvállalható-e. Javasolni azonban ott érdemes, ahol a CO2 ahol az oxigén egyensúly bizto-
sítható. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásol-
ják előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a 
földfő hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  
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A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előál-
lítására hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 

  

 

A geológiai adottságok alapján a geológusok el-
készítették a termikus energia várhatóan rendel-
kezésre állását bemutató térképet. 

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a 
termikus energia hasznosítását kedvezőbben 
megvalósítani. A földhő hasznosítására Nyim te-
rületén is van lehetőség. A hőszivattyú használata 
telken belül realizálható, energiagazdálkodási 
szinten ma még nem érzékelhető hagyományos 
energiahordozó megtakarító hatása. 

 

Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz 
feltárására alkalmas területe 

Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy 
László Felsőpannon alapján, 1962 

Forrás: dr. Barótfi István  
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 

 Geotermikus energia –  
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz 

feltárásának területei 

A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 40 oC-os 
vízkészletből van reálisan lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biz-
tosítja, de energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad. 

 

  
Magyarország geotermikus energiahordozó 

hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének 
és régiójának geotermikus hőtérképe (részlet) 

Forrás: PannErgy, Portfolio.hu 

Magyarországon geotermikus energia hasznosítási 
lehetőség a felhagyott CH meddő kutak – Magyar-
ország CH meddő kútjainak területi megoszlása 

  Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 
2001-ben) 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai 
igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosí-
tott, helyi hőbázis segítségével. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb 
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll 
rendelkezésre.  
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Elektronikus hírközlés  

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Nyim vezetékes távközlési ellátását a Magyar Távközlési Zrt. (MATÁV) jogelődje építette ki 
és üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A Pécs szekunder központhoz tartozó 
Siófok primer központ a település jelenlegi vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A tele-
pülés 84-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

 
Egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (Forrás: KSH) 

2000-ben 83 lakásbekötés volt, az 
akkori lakásállomány 61,5%-a, jelen-
leg 41 egyéni lakásfővonal üzemel, ez 
a jelenlegi lakás-állománynak csak 
28,5%-a. 

 

Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes táv-
közlési igény kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt, jelenleg, a mobiltelefon 
használatának elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent.  

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben és 2014 január 1-én is 1 db nyilvá-
nos távbeszélő állomás üzemelt. 

Az ágazati nyilvántartás szerint a településen 53 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendel-
kezésre, azaz 53 szolgáltató kapott szolgáltatási engedélyt, de természetesen ezeknek dön-
tő hányada tényleges szolgáltatást nem végez. 

A kedvező műsorvétel lehetőségére kábelhálózatot építettek ki a közelmúltban, a statisztikai 
adatok szerint a szolgáltatás 2008-ban valósult meg. A kiépítésre kerülő hálózatot föld feletti 
elhelyezéssel kivitelezték. A kiépített kábel TV hálózat előnye, hogy használatával elkerülhe-
tő az ingatlanonkénti antennák megjelenése.  

 
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma  
(Forrás : KSH) 

2008-ban 13 lakás, az akkori lakásál-
lomány 9,0 %-a, 2014 január 1.-én 33 
lakás, a lakásállomány 22,9 %-a vette 
igénybe a kábel TV szolgáltatást. 

 

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 6 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természete-
sen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

Internet-előfizetések száma 2014 január 1-én 49 db volt, a lakásállomány 34 %-a rendelke-
zett internet előfizetéssel. 
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Vezeték nélküli elektronikus hírközlés  

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehe-
tőség biztosításához szükséges antennák –részben településen belül, részben a környező 
településeken– elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7 
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, 
hogy igénybe veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresz-
tül biztosítják. 

Árvízvédelem 

Nyim települést a vízügyi ágazat, árvízvédelmet igénylő települések között nem tartja nyil-
ván, azaz Nyim nem árvíz-veszélyeztetett település. Ez természetesen nem zárja ki, hogy 
hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem okozhatna helyi víz-
elöntést, vízkár „árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a vízelve-
zető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered.  

  

Vízrajzi veszélyeztetettség 

A települést magába foglaló megyei területrendezési terv alapján megállapítható, hogy Nyim 
közigazgatási területét nagyvízi meder nem érinti és belvízzel veszélyeztetett területe sincs. 

 

Árvízveszélyes területek 

Nyim területét érintően a vízügyi ágazat árvízveszélyes területet nem tart nyilván.  

Az előforduló „árvízi” elöntés a vízelvezető rendszer fokozottabb karbantartásával, a szél-
sőséges csapadékesemények elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

 

Belvízveszélyes területek 

A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, 
így a település belvízzel nem veszélyeztetett. 

 

Mély fekvésű területek 

Mélyfekvésű területek a nyimi patak mentén (Forrás: 
Nyim Településfejlesztési Koncepció, 2014) 

 

A településen mély fekvésű területek a topo-
gráfiai adottságok mellett, a természet alakítot-
ta mélyvonalakon, a település mélyebben fek-
vő részein a Nyimi-patak és mellékágai men-
tén alakultak ki. 
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A mély fekvésű területeken haladó vízfolyások vezetik le a csapadék- és a felszíni vizeket. 
A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a környezetének vé-
delme biztosított. 

Árvíz- és belvízvédelem 

A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, 
így vízügyi szintű árvízvédelemre és belvízvédelemre szükség nincs.  

Az árvízvédelem fejezetében említeni kell az úgynevezett „villámárvíz” előfordulásának a le-
hetőségét is, amely szélsőséges csapadékesemény kapcsán fordulhat elő. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján Nyim 
„villámárvíz” előfordulási eseményre a „magas” kockázatú területen fekszik. Ez ellen a csa-
padékvíz elvezetés gondos megoldásával lehet védekezni, ezért annak mielőbbi kialakítása 
szükséges. 

 

Az előforduló vízelvezető hálózat ki-
alakításának hiányából, vagy kar-
bantartásának a hiányából szárma-
zó vízelöntés kezelése önkormány-
zati feladat, a szélsőséges csapa-
dékesemény következtében kelet-
kező helyi vízkár elhárítása „villám-
árvízi” esemény a helyi katasztrófa-
védelem feladata. 

 
A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon 

Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Ma-
gyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság  http://vmkatig.hu/KEK.pdf 

 

Egyéb 

Tevékenységből adódó korlátozások 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Települést és környező településeket ellátó regionális ivóvíz gerincvezeték és 3-3 m 
védőterület igénye 

• Vízmű műtárgyak a víztárolók területei 
2. Csapadékvíz elvezetés 

• Felszíni vízrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval 
• Nyimi-patak menti 6 m-es mederkarbantartó sáv fenntartása 

4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

• 132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala, 18-18 m-es oszloptengelytől mért bizton-
sági övezete 

• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengely-
től mért biztonsági övezete 

Földgázellátás 
• nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete 

5. Elektronikus hírközlés 
• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye 
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Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:

2015. március

Ügyvezető:
Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

NYIM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT

Közművizsgálat:

Víziközművek

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

17/2015

Szolóczki Bálint

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Pro Arch Építész Stúdió Kft.

1085 Budapest, József krt. 36.

KV-V

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365  Fax: 201-4692

Email: kozmu@kesztervezo.hu

M=1: 8 000

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tervezők:

Vizsgálat

Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval

Jelmagyarázat:

Regionális ivóvízvezeték

Tűzcsap felszín felett

Ivóvízvezeték

Ördög-Beke Ágnes

Tóth Gábor

Nyomásfokozó

Tűzcsap felszín alatt
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Közműellátás és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 

Nyim népessége az elmúlt tíz évben, ha minimális mértékben is, de csökkenő tendenciájú 
volt, ezért a település legfontosabb célkitűzése népességszámának megőrzése. Ez a cél a 
település élhetőbbé-lakhatóbbá tételével érhető el, amelyet elsődlegesen az igényesebb la-
kókörülmények kialakításával lehet elérni, kiegészítve munkahelyteremtési lehetőséggel és 
igényesebb intézményi infrastruktúra-fejlesztéssel, továbbá gazdasági fejlődésének alapját 
adó turisztikai célú fejlesztések megvalósításával.  

A településtervező figyelembe véve a közművek okozta korlátozásokat - akár a közmű aka-
dályozó jelenléte miatt, akár a tervezett funkció közműellátási igényeinek kielégítési lehető-
ségének nehézségei miatt -, a település szerkezeti tervét érintően több helyen javasolt 
területfelhasználási módosítást. A település lassú fejlődését segítő beépítésre szánt, beépí-
tésre nem szánt területfejlesztések döntő hányada turisztikai, szabadidő, kereskedelmi, szol-
gáltatási célú területbővítés, illetve gazdaságélénkítő, minta ökofalu létrehozása, de új lakó-
területi bővítéssel, lakótelek kínálattal a település befogadó készségét jelzi. 

A területfelhasználás módosítására, az új fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- 
és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a 
fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani és ehhez kell a közmű-
hálózat fejlesztési igényeit meghatározni, valamint a szükséges feltételeket a helyi építési 
szabályzatában rögzíteni. 

A fejlesztésre javasolt belterületi területek, beépítésre szánt területfejlesztési javaslatok vagy 
már jelenleg is részleges közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó terü-
leten fekszenek. Ezeknél a részleges közműellátás biztosítása megoldható, azaz a 
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás és a földgázellátás, mint közüzemű szolgáltatás, 
rendelkezésre áll, valamint a csapadékvíz elvezetése is megoldható, továbbá a szennyvíz 
egyedi házi kezelési módja is kialakított. 

A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati mód 
megváltoztatás közműves szempontból változtatást nem igényel. A megengedett új épület, 
építmény elhelyezésének feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi 
hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz keze-
lése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezeté-
se is biztosított legyen. Természetesen igény esetén akár a közüzemű ivóvízellátás, akár a 
földgázellátás is kiépíthető, de kiépítése nem feltétele a megengedett beépítés megvalósítá-
sának. 

A településtervezési javaslat alapján javasolt új beépítési, illetve építési lehetőségek megva-
lósításához szükséges közműellátási igényekhez hozzáadódik a már beépített területen élők 
komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges többlet közműigények. Ezzel az új ja-
vasolt beépítési területeken jelentkező új közműigények és a meglevő beépítésnél jelentkező 
többlet igények összeadódnak. A közműfejlesztési javaslatban ezt az összesített közmű-
igény kielégítési lehetőségét kell megoldani. 

A megengedett beépítés teljes megvalósítása és a beépítésre nem szánt területen is ha 
igénylik, a közüzemű víz- és földgázellátást, annak is a kielégítési lehetőségét biztosítva, a 
várható új közműigények: 
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Javasolt új 
hasznosítás 

Terület 
(m2) 

Szintter. 
mutató 

Építhető 
szint 
(m2) 

Víz-
igény 

(m3/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m3/nap) 

Villamos-
energia 
igény 
(kW) 

Földgáz 
igény 

(nm3/h) 

újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 
Lf 33408 0,5 16704 20 19 334 70 
újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 
Kk-Ö 227989 0,05 11399 3 3 57 24 
Kk-V 93516 0,05 4676 1 1 23 10 
összesen     32779 24 23 414 103 
 

  
Víz-

igény 
(m3/nap) 

Keletkező 
szennyvíz 
(m3/nap) 

Villamos-
energia 
igény 
(kW) 

Földgáz 
igény 

(nm3/h) 

Fejlesztési terület új távlati igénye 24 23 414 103 
Meglevő beépítés távl igénynövekedés 22 20 370 144 
Összes távlati igény 46 43 784 247 
Ebből: a tervezés távlatáig várható igény 9 9 157 49 

A településszinten várható távlati összes többlet igények csak a szolgáltató felé előzetes jel-
zésre alkalmas adatok és a térségi gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a 
meghatározására szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére 
szolgálnak nagytávlati iránymutatásul. 

Tervezői tapasztalataink szerint ezen távlatra prognosztizált, a megengedett beépítés teljes 
megvalósítását követően jelentkező többlet igényekből a tervezés távlatáig ténylegesen ki-
elégítendő igényként reálisan kb. 15-20%-ának a jelentkezése várható. Így a közműfejlesz-
tési javaslat készítése szempontjából kielégítendő igényként a tervezés távlatáig reálisan je-
lentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni. 

A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz tényleges igénybejelentésre határozzák majd 
meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények 
felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan a már meglévő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település jelenlegi 
belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátását különösebb külső 
hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglévő elosztóhálózatokról, 
vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével.  

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, 
vagy kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és 
mérőhelyek megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befize-
tése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a 
szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 
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Közművenkénti közműfejlesztési feladatok 

 

Vízellátás 

A vizsgálatok alapján Nyim településen a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a ve-
zetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat a beépített területen minden utcában 
megépült. A település vízellátását a DRV Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízmű látja el. A 
vizsgálatok szerint a vízellátásra Siófok felöl épült ki az NÁ 200-as KMPVC regionális veze-
ték, amely Ságvár, Nyim, Som és Nagyberény ellátását is biztosítja. Nyimre Ságvár felől, 
északi irányból érkezik a víz, amely Nyim közigazgatási területére érve kétfelé ágazik. Egyik 
ág keleti irányba halad a 65-ös útig, ahonnan a 65-ös út mentén déli irányba halad tovább 
Som-Nagyberény ellátására NÁ 200-as méretű KMPVC vezetékkel. A másik ág nyugati 
irányba, NÁ 100-as KMPVC vezetékként halad a közigazgatási határ mellé telepített 
2*250 m3-es víztároló medencékig. A medencéktől indul nyugati, majd a Fő utca vonalától 
déli irányba, NÁ 100-as KMPVC vezetékkel a település elosztóhálózata. 

Az elosztóhálózat valamennyi beépített utcában kiépítésre került NÁ 100-as mérettel 
KMPVC, ill PVC anyagú vezetékekkel. A hálózat paraméterében és anyagában is korszerű-
nek tekinthető. 

A regionális rendszer hálózatában, majd a tározótól az elosztóhálózatban is a víznyomás 
megfelelő. A hálózatban nyomásproblémák nem ismertek. A hálózatra az előírások szerinti 
sűrűségben a tűzcsapok felszerelésre kerültek. 

Jelenleg a beépítésre nem szánt területeken jelentkező vízigényt, a közüzemi vízhálózattól 
távolabbra eső ingatlanok vízellátását helyi, házi kutak segítségével oldják meg. 

A településrendező által prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távla-
tában kb. 9 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi megle-
vő vízhálózatról ki tudják elégíteni. 

Meg kell említeni, hogy a beépítésre nem szánt területfejlesztési javaslatként tervezett külön-
leges ökofalu és különleges vadkaland park közüzemű vízellátásának kiépítése nem kötele-
ző, csak ésszerű lehetőségként a közhálózati csatlakozás lehetősége rendelkezésre áll. 
Ezek a területhasználatok idegenforgalmi, illetve élelmiszer árutermelési, forgalmazási célo-
kat szolgálnak, az ahhoz biztosítandó közegészségügyileg megfelelő vízellátás legnagyobb 
biztonsággal közüzemű vízellátással biztosítható. Természetesen a fenntartási költségek 
csökkentése érdekében a nem ivóvíz minőségű vízigény közüzemű vezetékes ivóvízzel tör-
ténő kielégítése gazdaságtalan lenne, arra helyi vízbeszerzés kialakítása célszerű.  

A tüzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as paraméterű vezetéknél kisebb átmérőjű veze-
ték építése nem javasolható és az ágazati előírások szerinti sűrűségben a föld feletti tüzivíz 
csapok elhelyezéséről is gondoskodni kell. 

Meg kell említeni, hogy építési engedély csak a tüzivíz ellátás biztosításával kapható. 
Amennyiben a tüzivíz igény meghaladja a közhálózatról vételezhető vízmennyiséget, akkor a 
helyi pótlásról, helyi tüzivíz tároló medence létesítéséről is gondoskodni kell. 

A településen talajvíz, illetve az első vízadó rétegből való vízkivételre elsődlegesen locsolási 
célra jelenleg is több házi kút üzemel. Erről rendelkezésre álló nyilvántartás nincs. A közmű 
szolgáltatási törvényben rögzítettek szerint ma már új házi kút csak engedéllyel létesíthető. 
Házi kutakra évente 500 m3/év vízkivételig az engedélyt a település jegyzője adja ki, az ezt 
meghaladó vízkivételi igény esetén az engedélyező a vízügyi hatóság. 
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Szennyvízelvezetés  

A vizsgálatok szerint Nyim szennyvíz okozta környezetszennyezésének csökkentésére köz-
csatorna hálózat létesítését tervezte. A tervek elkészültek, de megvalósítására gazdasági 
fedezet hiányában nem került sor. Ezért csatlakoztak azokhoz a falvakhoz, ahol a hiányzó 
csatornahálózatot egyedi szennyvíztisztítókkal tervezték megoldani. Bekerülve a minta pro-
jekt megvalósítását vállalók közé, mint kiválasztott település számára az egyedi víztisztító 
művek telepítésének megvalósítására nyílt lehetőség pályázati támogatással. Nyim szenny-
vízkezelésének megoldására ez lett az egyetlen lehetőség, mivel a csatornahálózat kiépítése 
a 298 fős lakosságszámával, másrészt az ingatlanok elhelyezkedésével túlságosan költsé-
ges lett volna.  

Eddig a nagyon kedvező állami támogatás igénybevételével már mintegy 100 ingatlantulaj-
donosnál létesítettek egyedi tisztítóberendezést. Bár az eddig üzembe helyezett kisberende-
zések kivitelezése-működtetése nem zökkenőmentes, de a műszaki megoldás alkalmazása 
elfogadott. 

A településen az egyedi szennyvízkezelési mód megváltoztatása nem lenne indokolt, távlati 
ellátásként is az egyedi házi szennyvízkezelés megoldása javasolt. 

 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A vizsgálatok szerint a település a vízgazdálkodási szempontból a Duna részvízgyűjtőjén, a 
Sió tervezési alegység területén fekszik. Nyim beépített területén a csapadékvíz elvezetését 
nyílt árkos vízelvezetéssel oldották meg. A nyílt árkokkal összegyűjtött vizeket a település 
mélyvonalain haladó vízfolyások gyűjtik össze és szállítják a befogadóba. A település köz-
igazgatási területén belül a vizeket a település dél-nyugati szélén érkező, onnan a beépített 
területet délről kerülő, majd annak a keleti szélén dél-észak irányba végighaladó Nyimi-patak 
és annak mellékágai fogadják be. A Nyimi patak Ságvár felé hagyja el a települést. Ságvár 
területén torkollik a Jaba-patakba, amely a Kis-Koppány patak közvetítésével szállítja a vize-
ket a Sióba, amelynek végbefogadója a Duna. 

A településen a Nyimi-patak völgyét és annak mellékágait kíséri mélyebben fekvő terület, de 
a településen a vízügyi ágazat sem árvízi veszélyeztetettségű, sem belvízi veszélyeztetésű 
területet nem tart nyilván. 

A település beépített területe völgyben fekszik, amelyet terhelnek a környező dombokról lefu-
tó vizek is. A beépített területen kialakított nyílt árkokkal, útburkolati folyókákkal összegyűjtött 
csapadékvizeket a Nyimi-patak és mellékvizei gyűjtik össze és vezetik el. Vannak utcasza-
kaszok ahol nincs kialakított vízelvezetés, onnan a topográfiai adottságok alapján fut le a víz. 
A be nem épített területek és beépített területek határán nincs kialakított övárok, így a külte-
rület felöl érkező vizek is a belterületi árok rendszert terhelik. 

A csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, az ár-
kok döntő hányada burkolatlan, ezek a csapadékvizeket jól-rosszul elvezetik, vagy pedig 
bennük a vizek elszikkadnak.  

A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, amely-
nek szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet 
a zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását. 
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A javasolt nyílt árkos vízelvezető rendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a tele-
pülésfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén, a településen a burkolt felületek aránya 
(építmények, utak, parkolók, stb.) várhatóan valamelyest növekedni fog. A burkolt felületekre 
eső csapadékvizek elvezetési nehézségét nemcsak az okozza, hogy a burkoltság miatt a 
csapadékvizek majdnem 100%-a elvezetést igényel, hanem az is hogy, a lefolyás időtartama 
jelentősen lecsökken. A megvalósított fejlesztések következtében az elvezetendő vizek 
mennyisége nő, a lefutása csökken, ezzel számolni kell a vízelvezetési rendszer méretezé-
sénél. 

Ha a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer nem tudja befo-
gadni és az azt befogadó vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a tervezett fejlesz-
tés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás megoldása. 

Ezért minden nagyobb beruházásnál, telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethető-
ségét a befogadóig ellenőrizni kell. Amennyiben a továbbszállítás útján, vagy a befogadónál 
szűk a befogadó képesség, akkor vagy a vízelvezető hálózatot kell alkalmassá tenni a több-
let vizek elvezetésére, vagy pedig a csapadékvizek visszatartását kell megoldani. A vízvisz-
szatartást záportározó létesítésével lehet megoldani, abba tárolva a vizet és abból csak 
olyan vízhozammal lehet a befogadó vízfolyásba vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelve-
zető rendszer kiöntésmentesen fogadni tud. 

A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szaka-
szok, ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok 
feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét 
úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadály-
mentes legyen. Ezért annak lefedett szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását korlátoz-
ni, szabályozni kell.  

Akár szikkasztással a talajba, akár élővízbe történő vízbevezetésnél a csapadékvizek szén-
hidrogén-származékokkal való szennyezése nagyon ártalmas a környezetre, a talajra és a 
talajvízre, ezért ennek is szigorú szabályozása szükséges. 

A település bel- és külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz csatla-
kozóan lehetne a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését megoldani. 

 

Energiaellátás 

A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a telepü-
lés belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű veze-
tékes termikus energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és techno-
lógiai célú energia igények kielégítését szolgálja.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is 
és várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal, el nem látott telke-
ken. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen fő-
zési célra. A kistartályos PB gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz 
komplex hasznosításával a vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.  

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szem-
pont a várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak kör-
nyezetbarát, minél kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvi-
telre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára 
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fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a közháló-
zatról történő energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható em-
beri takarékosságon és a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezé-
sek alkalmazási igényén kívül a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalma-
zásával. 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiater-
melésre a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a tele-
pülés földrajzi adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is 
rendelkezésre áll.  

A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megol-
dású, lényegesen csökkenthető hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználás, 
ismert beruházási költségei mellett a megtérülése 7-10 év körüli.  

A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap 
energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

 

Villamosenergia ellátás 

A vizsgálatok szerint a település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az E.ON Dél-
Dunántúli Áramszolgáltató Hálózati Zrt.  

A település közigazgatási területét érinti a Kaposvár-Siófok között üzemelő 132 kV-os oszlo-
pokra fektetett villamosenergia hálózat. A település ellátásában közvetlen nem vesz részt, 
csak áthalad a településen, nyomvonalának helyét biztosítani kell. 

Nyim és a térség településeinek villamosenergia ellátási bázisa a Siófoki 132/22 kV-os 
alállomás. Az alállomástól induló 22 kV-os középfeszültségű gerinc elosztóhálózatok egy-
részt felfűzi Nyim területén üzemelő fogyasztói transzformátor állomásokat, másrészt átha-
ladva a településen, a település keleti szélén, a szomszédos település, Som ellátását is 
szolgálja.  

A 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszerről ellátott transzformátor állomásokról induló 
kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a település fogyasztói igényeinek a kielégítése. A 
kiépített 22 kV-os gerinchálózatok és kisfeszültségű elosztóhálózatok is föld feletti oszlopsor-
ra fektetéssel épültek. 

A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafe-
jekkel megoldott. Ez a kiépített közvilágítás sem a megvilágítás mértékében, sem energiafo-
gyasztás szempontjából, sem a település arculatának javítása tekintetében nem nevezhető 
korszerűnek.  

A település fejlődésével a villamosenergia igény is növekszik. A villamosenergia igénynöve-
kedés részben a településrendezési javaslat szerinti új beépítésnél jelentkező igényből, 
részben a már meglevő fogyasztók igénynövekedéséből ered. A transzformátor kapcsokra 
vetített többlet villamosenergia igény a tervezés távlatáig 157 kVA-re prognosztizálható. A 
villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a villamosenergia ellátáshoz szük-
séges közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját beruházásként kell megoldani, a fogyasz-
tóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben rögzítheti a szolgáltatás feltételeit. 
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A várható villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat 
igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformá-
tor állomások kapacitás-bővítő átépítésével, illetve a prognosztizáltat meghaladó nagyobb 
villamosenergia igény jelentkezése esetén új állomáshely létesítésével kell, az igény tényle-
ges jelentkezése esetén a kapacitásnövelést megvalósítani.  

Távlatilag várhatóan az Ökofalu ellátására kell új állomást telepíteni, de erről is csak a tény-
leges igény jelentkezésekor kell dönteni. 

Az ágazati előírásoknak megfelelően új elosztóhálózat építés már csak földalatti elhelyezés-
sel kivitelezhető. A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig az 
üzemelő hálózatok föld feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell töre-
kedni, hogy legalább egy oszlopsorra kerüljön fektetésre valamennyi, az utcában haladó ve-
zetékes villamosenergia és elektronikus hírközlési hálózat, hogy újabb oszlopsor ne kerüljön 
elhelyezésre. 

A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad kivitelezni, 
hogy a távlati hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések minél kisebb 
aránya korlátozzák. 

A település vonzásának növelése érdekében a közvilágítás fejlesztése is szükséges. A köz-
lekedés, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket is ki 
kell elégíteni a közvilágításnak. Az új útépítéshez kapcsolódó közvilágítási hálózatok már 
csak földalatti elhelyezéssel építhetők, lámpatestek emelhetik ki a terület látványát. Egyéb 
területeken marad a tartóoszlopra szerelt lámpafejekkel történő megvilágítás, de ezek között 
is lehet arculat-alakítóbb, igényesebb lámpafejet, illetve világító testet kiválasztani.  

 

Földgázellátás 

A vizsgálatok szerint Nyim földgázellátását a pécsi központú E.ON-DDGÁZ Elosztóhálózati 
Zrt. biztosítja. A gázellátás bázisa a tágabb térségben, Siófokon üzemelő gázátadó állomás, 
ahonnan induló nagyközép-nyomású vezeték képezi a település ellátásának gerincét, amely 
Ságvár felöl DN 63-as mérettel érkezik a településre. Egyrészt a település fogyasztóinak el-
látási gerincét képezi, másrészt elágazással továbbhalad a településen Som ellátására. 

A nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a település gázfogadó-nyomáscsökkentő állo-
mását, ahonnan a települések középnyomású elosztóhálózatát táplálják, de egyes nagyobb 
fogyasztók ellátása közvetlenül a gerinchálózatról kiépített bekötéssel megoldott, illetve 
igény esetén megoldható. A település fogyasztóinak ellátása a középnyomású elosztóháló-
zatról telkenként kiépített bekötésekkel megoldott. A középnyomású bekötésre telken belül 
telepített házi nyomásszabályozókkal állítják elő a kisnyomású gázt. 

A település korszerű termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A 
földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes 
komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre 
egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

A település már kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi 
még rá nem kötött ingatlan igény esetén ráköthető. 
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A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfortnövekedésének ha-
tására a tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés 49 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a 
többletigényt várhatóan a kiépített hálózatról ki lehet elégíteni.  

A beépítésre nem szánt területen is, ha gázellátási igény jelentkezik, azt a szolgáltatóval 
egyeztetve a kiépített hálózatról, annak szükséges továbbépítésével ki lehet elégíteni. 

A földgázellátás tervezésénél is meg kell jegyezni, hogy a termikus célú energiaigények ki-
elégítésére egyéb megújuló energiaforrások is figyelembe vehetők, csökkentve a közüzemi 
vezetékes földgáz felhasználását.  

 

Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. Nyim természeti adottsága, 2000 körüli napos órák száma, ennek aktív hasz-
nosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el.  

Nyim turisztikában, üdülés-pihenésben betöltött szerepére tekintettel a település szezonális 
kihasználtsága jelentősebb, ezért a nagyobb kihasználtság, az ahhoz kapcsolódó nagyobb 
energiaigény egybeesik a kedvezőbb időjárással, a napos órákkal. Így a napenergia haszno-
sítására kedvező egybeesést hasznosítani lehet. A nyári csúcs energiaigények kielégítésé-
ben a napenergia kedvező hasznosítási lehetőséget kínál. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az 
épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növényte-
lepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes ener-
giafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására 
törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek az al-
kalmazása. 

Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gon-
dos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad ar-
culatrontóvá válni. 

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó-fűtési szezonban temperáló 
fűtésre fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a 
villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalma-
zásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány ese-
tén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

 

Elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 

Vezetékes hírközlés 

A vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Távközlési 
Zrt. (MATÁV) jogelődje építette ki és üzemeltette, jelenleg a Magyar Telekom biztosítja. A 
Pécs szekunder központhoz tartozó Siófok primer központ a település jelenlegi vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A település 84-es távhívó számon csatlakozik az országos, 
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
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A vizsgálatok szerint a település távközlési hálózatának kiépítése megtörtént, az ellátottság 
jelenleg teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település na-
gyobb területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. Ezekben az utcákban 
az utcafásítás lehetőségét nehezítik az oszlopsorok. 

A kedvező műsorvétel lehetőségére kábelhálózatot építettek ki a közelmúltban, a statisztikai 
adatok szerint a szolgáltatás 2008-ban valósult meg. A kiépítésre kerülő hálózatot föld feletti 
elhelyezéssel kivitelezték. A kiépített kábel TV hálózat előnye, hogy használatával elkerülhe-
tő az ingatlanonkénti antennák megjelenése. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 
közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírá-
lással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató 
saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevé-
telével történhet. 

A hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. 
Már ellátott területen ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, ott, az 
elektronikus hírközlési hálózat is haladhat föld felett, ha a gyengeáramú elosztóhálózattal 
közös oszlopsorra fektethető. Amennyiben a közös oszlopsoron történő elhelyezésbe nem 
tudnak megállapodni, akkor az újabb építésű hálózat már csak földalatti elhelyezéssel épít-
hető. 

Azoknál a településeknél, ahol a szezonális igénybevétel jelentősebb az állandó igénybevé-
teltől, ott természetes a kiegyenlítésre, vagy afelé való törekvés. Ehhez nyújthat segítséget 
az infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási lehetőségének a biztosítása, 
amely az „otthonról” történő kapcsolat-tartást, munkavégzést biztosítva a szezonális ingatlan 
hasznosítók egy részét legalább időnyújtással visszatarthatná, azzal a szezonális terhelés 
eltérés csökkenthető lehetne. 

Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a 
statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. Nyim településen 2014. január 1.-én 49 in-
ternet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 3 internet előfizetés DSL hálózaton, 46 internet 
előfizető kábeltelevízió hálózaton. Ezt az ellátottságot tovább növeli a mobil internet szinte 
korlátlan rendelkezésre állása. Azon a településen, ahol a szezonális ingatlanhasználat je-
lentős arányú, ott a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének 34 % jelenlegi mértéke 
bár alacsony, de növelése az „otthoni munkavégzés” lehetőségét biztosítva a helyhez kötést 
segítené. 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehe-
tőség biztosításához szükséges antennák –részben településen belül, részben a környező 
településeken– elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7 
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, 
hogy igénybe veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresz-
tül biztosítják. 
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A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák ugyan rendelkezésre állnak, de a vételi 
minőség javítása és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki be-
rendezések megjelenésével további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az antenna 
elhelyezésének szabályozásával biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen félelmet és 
a település arculatát se befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi szolgáltatás álljon ren-
delkezésre. 
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5. Tájrendezés, zöldfelületek 
 
Természeti adottságok 
 

Domborzat, talaj 

Nyim település része a Kelet- Külső-Somogyi kistájnak. Területén közepesen tagolt dombsá-
gi felszínt találunk. Jellemzőek a Balatonnal párhuzamos völgyek és az ÉK–DNy-i irányban 
húzódó aszimmetrikus dombhátak. A hátak északi oldala meredekebb, rövid lejtőik mély völ-
gyekkel tagoltak. Felszínük erdővel borított, csak a völgytalpi területek alkalmasak művelés-
re. A dombhátak déli oldalán elnyúlt, lankásabb lejtők helyezkednek el. Ezek szintén tagol-
tak, több É‒D-i irányultságú deráziós és eróziós- deráziós völgy teszi változatossá a dom-
borzatot. Itt a délies fekvéshez kapcsolódó K‒Ny-i kitettség miatt a dombhátak művelésre ki-
válóan alkalmasak.  

 

Vízrajz 

A mérsékelten veszteséges vízháztartású Nyimi-patak vizét a Sióba vezeti el. A szélsőséges 
időjárás következtében nagy vízhozam- és vízszintkülönbségek jellemzőek, sőt időszakosan 
ki is száradhatnak a vízfolyások. A vízminőség II. osztályú. A talajvíz mélysége egyenetlen, 
mennyisége csekély. Kémiai összetétel szempontjából a kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos típus a leggyakoribb. A rétegvizek csak mérsékelt mennyiségben van-
nak jelen. Jelentős környezeti kárt okoz, hogy alacsony a csatornázottság szintje.  

Éghajlat 

Az éghajlat mérsékelten meleg. A napsütéses órák száma meghaladja az évi 2000 órát, 
melyből több mint 800 óra a nyári időszakra tehető. Az évi középhőmérséklet 10 °C körüli, a 
tenyészidőszak középhőmérséklete megközelítőleg 17 °C. A napi középhőmérséklet április 
elejétől október 20.-áig meghaladja a 10°C-ot. A fagymentes napok száma 200 fölött van 
évente. A leghidegebb téli napok sokéves átlaga -15 °C , a legmelegebb nyári napoké 33 °C. 
Az évi csapadékmennyiség meghaladja a 600 mm-t, ebből a tenyészidőszakra több, mint 
350 mm jut. Évente 30-35 napon borítja a tájat hótakaró, melynek legnagyobb átlagos vas-
tagsága 20 cm körüli. A hosszú tenyészidejű és hőigényes kultúrák számára megfelelőnek 
mondható az éghajlat.  

Növényzet  

Főként átalakított, töredékesen fennmaradt tölgyeseket, réteket, mocsarakat és löszgyepeket 
találhatunk a nagyterületű mezőgazdasági területeken kívül. A lösz alapkőzeten jó minőségű 
talajok alakultak ki, és a kedvező kitettség is hozzájárult ahhoz, hogy az erdők aránya ala-
csony.  

Egy halvány szubmediterrán hatás érzékelhető, így megtalálható a területen az illatos hu-
nyor, a pirítógyökér, az erdei rózsa és az ezüst hárs is. Az erdős- sztyepp-tölgyesek azonban 
eltűntek vagy erősen degradálódtak. Értékes növényzet jelentenek a magas füvű löszgyep-
fragmentumok. A patakok mentén, a mocsaras, lápos területeken láthatóak a bugás sás, a 
keskenylevelű gyapjúsás, a forrásperje és a halovány aszat példányai. Gyakoriak a fajsze-
gény, degradált erdők. Jellemző az invazív és nem őshonos fajok terjedése. A másodlagos 
gyepek és egykori legelők cserjésednek.  Gazdag a gyomflóra.  
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A gyakori élőhelyek a gyertyános-kocsánytalan és kocsányos tölgyesek, cseres-
kocsánytalan tölgyesek, telepített erdők, jellegtelen száraz vagy félszáraz gyepek és 
magaskórósok, galagonyás- kökényes- borókás cserjések. A nedves területeken, völgyek-
ben nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások is megtalálhatók. 

 

Települési zöldfelületek 

Nyim településen alapvetően magas a zöldfelületi arány (kül- és belterület együtt), ezen belül 
túlnyomórészt mező- és kertgazdasági területek, illetve erdőterületek találhatók. Relatív ala-
csony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit ellensúlyoznak a la-
kóterületek kertjei és az, hogy a települést völgyi fekvéséből adódóan minden oldalról dom-
bok övezik, melyek természetes állapotát meg kell őrizni. 

A belterületi közhasználatú zöldfelületek a Fő utca mentén helyezkednek el: falu régi köz-
pontja, az új faluközpont a Polgármesteri Hivatallal és a nemrégiben kialakított játszótérrel és 
szabadtéri színpaddal, illetve a Petőfi Sándor utca – Fő utca kereszteződésében elhelyezke-
dő kis park a falu határában. 

A falu régi központja 

A régi faluközpont területe rendezett, gyeppel borított, melyen ma több, kisebb köztéri em-
lékhely van. 

Új faluközpont 

A falu új központja a Fő utca és a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében alakult ki. A tér 
környékének rendezése az utóbbi években kezdődött el, a patak felőli oldalon játszóteret és 
ahhoz kapcsolódóan egy szabadtéri színpadot alakítottak ki. A patakhoz vezető út egyik ol-
dalán értékes fasor áll. 

Park a Petőfi Sándor utca előtt 

Az utak kereszteződéseként kialakult háromszög alakú térben létrehozott kis zöldfelület szé-
pen gondozott, cserjesor határolja, kisebb örökzöldekkel telepített. Egy köztéri emlékhely is 
helyet kapott itt. 

Tervezett zöldterületek 

Belterület 

A település belterületének dél-nyugati határában, a Fő utca és a patak közötti területen, a 
052/3-4 hrsz-on sportpálya kialakítása tervezett. A területen egy tó kialakítására is lehetőség 
van. A tó a Petőfi S. utca és Rákóczi F. utcákból érkező csapadékvizek megtartásából ala-
kítható ki, illetve elősegítené a településen a szabadtéri rekreációs funkciók megtelepedését 
a sportpályával egyetemben. 

A település régi központjának zöldterületbe sorolásával biztosítható a terület rendezett közte-
rületi zöldfelületként való megtartása. 

A sportpálya és a régi központban kialakítandó zöldterület összekapcsolása a patak északi 
oldalán futó gyalogos-, turista- és kerékpáros út kialakításával biztosítható. 

Külterület 

A település belterületével határos 095 hrsz-on kijelölt különleges területen ökofalu kialakítá-
sát tervezik. Az ökofalu lényege egy olyan települési modell létrehozása, mely a lehető leg-
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kevesebb terhet rója környezetére, az ökológiai egyensúly fenntartása a cél. Az ide települő 
családok önellátó gazdálkodást kívánnak folytatni. A területhasználatra jellemző a gyep mű-
velési ág, a domboldalakon őshonos fafajok telepítése. A házakhoz külön kertek tartoznak.   

A Kási vadászkastély és kert a Kási puszta területén fekszik (059/2 hrsz.). A XX. század ele-
jén épült vadászkastély környezetét egykor rendezett kastélypark övezte, mára az épületet 
nem használják rendszeresen, a park nincs rendezve, rekonstrukcióra szorul. 

A 65-ös út és a falu közötti völgyben vad-kalandpark létrehozásának terve szerepel, mely je-
lentős zöldfelületű terület lenne. 

 

Nemzetközi, országos és helyi védelem alatt álló területek 

Országos ökológiai hálózat területei 

A települést érinti a nemzeti ökológiai hálózat, mely a szigetszerűen elhelyezkedő értékes 
természetközeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré. Az országos ökológiai hálóza-
tot az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.) határolja le, ennek pontosításá-
ra, valamint a térségi jelentőségű ökológiai kapcsolatok megjelenítésére a megyei terület-
rendezési tervek hivatottak.  

A területi lehatárolások a külterületet érintik, a védendő területek a külterület nyugati részén 
Ságvár nagy kiterjedésű erdőihöz, a ságvári dombok az ökológiai és Natura 2000 
szempontból védett területeihez csatlakozik, egy természeti egységet alkotnak. Az erdős 
területeket a terv védettként kezeli, változás nem érinti. 

Az OTrT és a Balaton-törvény előírásainak értelmében magterületen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 

 
Ex lege védett területek, források 

A településen több forrás található. A források védelme az országos előírásoknak megfelelő-
en biztosítandó.  

 
Egyedi tájértékek, településtörténeti értékek, műemlékek, romterületek 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek mi-
nősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenység-
gel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.  

Nyim külterületén kőkeresztek, idős faegyedek (pl. Patkó fa) egyaránt találhatók, melyek vé-
delméről a HÉSZ előírásaiban kell intézkedni.   

 

Regionális törvény által kijelölt védelmi övezetek 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Nyim külterületén a Balaton törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi területet jelöl. A terüle-
tek a belterületet délről és északról is határolják, bele tartozik az ökológiai hálózati terület, a 
szőlőhegy és a patakvölgy területe. 
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A településen lévő Nyim-patakot az erdőben lévő források táplálják, melyek ugyancsak vé-
dettséget élveznek.  

 

Településrendezési tervi javaslatok 

Belterületi fejlesztések 

A belterületen belül a temetőig van lehetőség új építési ingatlanokon építeni, ezeket a fej-
lesztéseket a meglévő terv már tartalmazta. (A falu északi határában, a temetőn túl kijelölt 
lakóterületi fejlesztés a tervből törlésre került.) 

A belterület a 045 hrsz-ú falusias lakóterületi (Lf) besorolású építési telekkel bővül.   

A játszótér és a kis híd között a patak mellett gyalogos zöld sétány és kerékpáros út megépí-
tésére lesz lehetőség. 

A terv feloldja a házi kertek beépítésére vonatkozó tilalmat, helyette településképi eljárás le-
folytatását írja elő.  

A 052/3-4 hrsz-ú sportterületen kisebb tó, pihenő-sport terület elhelyezését szeretnék meg-
valósítani. A szabályozási tervben a telek és környéke különleges sportterületi (Kk-Sp) beso-
rolást kapott.  

A 26/3 hrsz-ú telek különleges turisztikai (K-Tu) besorolása a lovas-terápiás központ fejlesz-
tését teszi lehetővé, a területen fedett lovarda építését tervezik.  
 

Külterületi fejlesztési javaslatok: 

 A településtől északra fekvő (095 hrsz.) mezőgazdasági területeken ökofalu létrehozását 
határozták el a tulajdonosok. A szelíd tájba, csendes környezetbe költözők fenntartható gaz-
dálkodást fognak folytatni. A 095-ös helyrajzi számú területből 22,3 hektár mezőgazdasági 
övezetből Kk-Ö jelű különleges beépítésre nem szánt ökofalu övezetbe kerül.  A terüle-
ten élők szándékaik szerint belső szabályrendszer alapján a fenntartható fejlődés szempont-
jából legoptimálisabb természeti és épített környezetet alakítanak ki, a meglévő beépítés za-
varása nélkül.  

A 65-ös sz. főút és a falu közötti völgyben a képviselő-testület vad-kalandpark felépítését 
támogatta. A parkban lehetőség lesz állattartásra, és szabadtéri lőtér, vendégfogadó várná a 
turistákat. A 9,35 hektáros területen Kk-V jelű különleges vadaspark övezet kerül kijelö-
lésre.   

A közigazgatási terület déli részén ma is működő vaddisznós-kert sok magyar és külföldi 
vadászt vonz. A park és a faluban élők, turisták együttélése problémákat okoz, ezért a ren-
dezési terv eszközei is szolgálhatják a területhasználat összehangolását és a szükséges fej-
lesztések elősegítését: 

- A helyi építési szabályzat az erdőterületek megnyitását írja elő.  
- A településrendezési terv a Kási kastély (059/2 hrsz.) környezetében különleges 

övezetek kijelölésével a terület hasznosítását segíti elő.   
- A természeti területen lévő erdők megóvása miatt a településközi út megépítésére 

alternatív nyomvonal került kijelölésre.  
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A helyi turisztikai kínálat bővítése érdekében a TRT a települési turista és kerékpárút he-
lyét meghatározta, ennek megépítésével a környező természeti és régészeti értékek, vala-
mint a szomszédos községek megközelíthetők lennének. 

Mezőgazdasági terület 

A közigazgatási területen nagy táblás mezőgazdasági művelésű területek és a szőlő- hegy 
tartozik mezőgazdasági területbe. A területen belül három övezet került kialakításra: 

Általános mezőgazdasági terület (Má): ahol a művelési ág függvényében különböző 
nagyságú területen elhelyezhető épület és birtok 
központ is kialakítható.  

Védett mezőgazdasági terület (Mt): a természeti területeken lévő mezőgazdasági terü-
letek, melyeken épület nem építhető. 

Kertes mezőgazdasági terület (Mk): a szőlő-hegy kiskertjeinek területe, ahol a Balaton 
törvény előírásai alapján van építési lehetőség. 

 

Erdőterületek 

 Az erdővel borított domboldalak területe. A településrendezési terv az erdőterületen belül 
Nyimben két fajtát különböztet meg: 

Közjóléti erdőterület, ahol 10 ha területnél nagyobb földrészleten az erdő rendeltetésének 
megfelelő erdő- és a vad-gazdálkodást kiszolgáló, legfeljebb 5 m épü-
letmagasságú, tájba illő épületek helyezhetők el, a földrészlet legfel-
jebb 0,5 %-os beépítettségével, a beépített alapterület nem lehet na-
gyobb 800 m2-nél..  

Védelmi erdőterület, ahol a létesítmények elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóságok 
hozzájárulása szükséges. A területen épület, építmény a Kási vár ke-
rékpáros pihenő helyén kívül nem helyezhető el. Az erdőterületet köz-
forgalom előtt lezárni nem lehet. 

 

 

Vízgazdálkodási területek: A Nyimi patak és környéke. 

 

A tervezett fejlesztések a település táji és zöldfelületi rendszerét nem veszélyeztetik, azok 
védelmét és fejlődését segítik elő. 
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Biológiai aktivitás érték számítás (BAÉ) 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) 
pontjában megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyide-
jűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A Dózsa 
György utca végén elhelyezkedő mezőgazdasági terület egy építési telek nagyságú beépí-
tésre szánt terület igénybe vétele miatt elvesző biológiai aktivitásérték egy részét differenciált 
számítás alapján a 046 hrsz. út kétoldali – nagy lombkoronájú – fasorral kísért útként való ki-
alakításával lehet visszapótolni. 

Terület 
nagysága Meglévő Tervezett Biológiai 

aktivitás 
érték vál-

tozás m2 ha 
Terület-
felhasz-

nálás 
Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 

Terület-
felhasz-

nálás 
Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 
2840 0,28 Má 3,7 1,036 Lf 2,4 0,672 - 0,364 

3421 0,34 KÖu 0,6 0,204 KÖu 0,6 he-
lyett 3* 1,02 + 0,816 

  Meglévő BAÉ 1,24 Tervezett BAÉ 1,692 + 0,452 
 
* „differenciált” számítás alapján alkalmazható szorzó és érték (az utak kétoldali - nagy 
lombkoronájú - fasorral kísért útként kerülhetnek kialakításra) 

 

 
 

 

 

  



 NYIM 
Településrendezési Terv Felülvizsgálat 

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V  

Pro Arch Építész Stúdió 
vezető tervező: R.Takács Eszter TT1-2883/01, 1085Bp.József krt. 36. 06-20-9-60-50-4                   57 

 

6. Környezeti vizsgálat 
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Vezető tervező: 

Herczeg Ágnes – okl. táj- és kertépítész, K1 01-5025/14 

Munkatársak: 

Kiss-Tikk Dóra – okl. tájépítész 

Meszesán Péter – tájrendező és kertépítő mérnök 
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata 
 A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és 
a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések 
összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a 
társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a te-
vékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása 
miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. 

A település rendelkezik érvényben lévő településrendezési tervvel, melyet 2002 szeptembe-
rében a Civitas Bt. munkatársai készítették, Deák Varga Dénes vezető tervező irányításával. 
Nyim község önkormányzata a Településszerkezeti tervet 41/2002 (IX.25.) határozattal, a 
HÉSZ-t és annak mellékleteit, a Szabályozási tervlapokat 6/2003 (IX.26.) rendelettel fogadta 
el. . 

Az Étv 10. § (2) bekezdés előírására figyelemmel – mely szerint „a településszerkezeti tervet 
a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a 
terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia” – a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a törvényi kötelezettségeknek eleget téve felülvizsgálja a településrende-
zési eszközeit.  

A munka elvégzésére az önkormányzat a Pro Arch. Építész Stúdió Bt.-t bízta meg 2014-ben, 
melynek során elkészült Nyim Településrendezési Terv Felülvizsgálata, majd új településfej-
lesztési konceciója és a kapcsolódó új településrendezési terve.  

 Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet alapján a településrendezési tervek készítése során környezeti vizsgálat el-
készíttetése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv ké-
szítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, s a jö-
vőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. 

 A környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek 
figyelembe véve: 

- a település érvényes településrendezési terve 

- az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT) 

- Nyim település tervei, programjai, rendeletei 

2. A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése  
2.1. A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése 
A terv módosításai nyomán lehetőség nyílik a település gazdasági-társadalmi, közlekedési, 
idegenforgalmi igényeinek hatékonyabb, magasabb színvonalon történő kielégítésére, azok 
megvalósításának szerkezeti és szabályozási szintű megvalósítására. 

A településfejlesztési koncepció és ennek nyomán a településrendezési terv nagy hangsúlyt 
fektet a fenntartható fejlődésre és a környezeti állapot megőrzéséhez biztosítja a fejlesztés 
elemeit. A tervjavaslat (minden terület esetében?) alaptvetően megfogalmazza azokat a cé-
lokat, igényeket, amelyek a fenntartható fejlődési folyamatok (a zöldterületi, gazdasági, tár-
sadalmi, települési és természeti értékek) generálói, biztosítékai lehetnek. 

Kiemeli természeti erőforrásokkal való racionális gazdálkodást annak érdekében, hogy a te-
lepülési és természeti környezet terhelhetősége, eltartó képessége és a társadalmi szükség-
letek kielégítése összhangban maradjon.  

A tervmódosítás a rendezés alá területeken két kategóriába oszthatóan fogalmaz meg vál-
toztatási szándékot:  
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Szerkezeti tervszintű módosítások: 

1) Ökofalu kialakításának szabályozási kereteinek megteremtése 

2) Vadkalandark kialakításának szabályozási kereteinek megteremtése 

3) Disznós park turisztikai hasznosításának szabályozási kereteinek megteremtése 

4) Belterületi, belterülethez kapcsolódó szabályozások módosítása 

a) Polgármesteri hivatal környékén egységes, „falu központi térség” kijelölése 

b) 97 és 99 hrsz-ú telken, a faluház bővítése, funkcióváltása 

c) A 26/3 hrsz-ú telken lévő lovas-terápiás központfejlesztése 

d) Zártkerti területek kismértékű lakóterületi átsorolásának vizsgálata 

5) Út szabályozások felülvizsgálata 

a) Tervezett Bábonymegyer-Nyim összekötő út vonalának kialakítása 

b) Turista és kerékpárutak kijelölése, kerékpáros pihenőhelyek területének 
rendezése 

6) Meglévő fejlesztési területek átértékelése 

a) 04 hrsz-on tervezett belterületi lakóterületi fejlesztés felülvizsgálata 

b) 87 hrsz-ú közterülettől északra fekvő tömb felülvizsgálat 

2.2. A környezeti értékelés tárgyának ismertetése  
1) Ökofalu kialakításának szabályozási kereteinek megteremtés (095 hrsz) 

A településtől északra fekvő, A terv szerint a rendelkezésre álló 20 hektáros területen egy 
mintagazdaságot jön létre. A gazdálkodáshoz szükséges épületállomány /közösségi terek, 
fedett-nyitott színek, gazdasági épületek, terménytárolók, istállók/ megépítésére van igény. 
Későbbiekben a közösség tagjai közül legfeljebb 20 család szeretne itt letelepedni. A rende-
zési terv eszközeivel kell megteremti felépülő közösségi és lakóházak megépítésének feltét-
eleit, amihez módosítani szükséges a terület övezeti besorolását. 

A terület jelenlegi hasznosítása felhagyott szántó, ebből adódóan a közművekkel való ellá-
tottsága nem megoldott, a Petőfi Sándor utca felől biztosítható. Közlekedési kapcsolatai 
rosszak, kizárólag földúton megközelíthető terület.  

2) Vadkalandpark kialakításának szabályozási kereteinek megteremtése (029/6 hrsz) 

A terv egy sport lőtér és állatpark kialakítását teszi lehetővé 9,35 ha-on A terület végében, 
egy természetes mélyen fekvő terület van lehetőség kialakítani a sportlőteret. Ehhez kapcso-
lódik a vadon élő, szabadtéri állat bemutató és ügyességi játszótér.A fejlesztési elképzelések 
szerint, a Fő út mellett egy fogadó területet alakítanának ki, ahol kisebb vendéglátó és szál-
láshelyek helyezhetők el. Ezáltal az érintett mezőgazdasági területek használatában változás 
történik, ami indokolja a terület új övezetbe történő átsorolását, azonban nem jelenik meg 
környezetre ártalmas területhasználat. 

A jelenlegi művelési ág rét, legelő. Ebből adódóan a fejlesztéshez szükséges közműellátott-
ság nincs meg a területen, annak kiépítése szükséges, a szennyvíz kezelése közműpótlók-
kal oldható meg.  

3) Disznós park turisztikai hasznosításának szabályozási kereteinek megteremtése 

A koncepcióban meglévő gazdaságban üzemelő vadászház és vadászati központ fenntartá-
sát és fejlesztését szolgáló településrendezési eszközök (060-as hrsz. és térsége) átgondo-
lását tartja szükségesnek. A ma is működő disznós park a vadászok által gyakran látogatott 
terület, emiatt a területen áthaladó turistákkal állandó konfliktust okoz. Feladatként jelentke-
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zett a Kási vár megközelítésének biztosítása oly módon, hogy az az állatállományt és a va-
dászatot ne zavarja, továbbá a Kási kastély (059/- hrsz.) újra használatba vételének és a 
kastélykert felújításának a biztosítása a szabályozás módosításával. A domborzati viszonyok 
és a zajhatások elkerülése miatt, a területen áthaladó tervezett települési mellékút nyomvo-
nalának felülvizsgálata szükséges. 

A rendezési tervben a kastély és a hozzá tartozó kastélykert új övezeti besorolásba kerül, és 
a turista utak kijelölése is megtörténik, a környező területek hasznosításában kismértékű vál-
tozás következik be, az erdőterületek javára. Az érintett területek a tervezett beavatkozások-
nak megfelelő terhelési tartalékokkal bírnak, környezeti állapotuk a fejlesztés által nem csök-
ken. 

4) Belterületi, belterülethez kapcsolódó szabályozások módosítása 

4/a) A polgármesteri hivatal környékén és a kis híd közötti területeken egységes, „falu köz-
ponti térség” kijelölése 

A terület fokozatos fejlesztésére igény jelentkezett az önkormányzat részéről. Az elképzelé-
sek között szerepel: 

- A polgármesteri hivatal környékén a domborzat és a zöldfelületek rendezése. Szállás jelle-
gű lakóházépítés. 

- a játszótér és a kis híd között a patak mellett megművelt földek, zöldfelületek gyalogos és 
kerékpáros út kialakítása, a patak revitalizációja, 

- 052/3-4 hrsz-ú sport területen egyéb sport funkció elhelyezése. A terület megközelítésének 
biztosítása. 

A terv értelmében a polgármesteri hivatal és a kis híd közötti utcaszakasz mentén lévő be-
építetlen területek zöldterületi övezeti besorolást kapnak, illetve a kis híd és a Fő utca - Dó-
zsa György utca közötti másodlagos településközpont között a Nyimi-patak mentén a meglé-
vő magántulajdonú szalagtelkekből egy 15 méteres sáv leválasztásával egy zöld folyosó jön 
létre, szintén zöldterületi övezeti besorolással. A terv hatására az érintett területek tulajdon-
viszonyaiban részben változás következik be, a környezeti állapota megfelel a tervezett fej-
lesztésnek. 

4/b) 97 és 99 hrsz-ú telken, a faluház bővítése, funkció váltása, 

Az épületben kb. 20 fős „turista” szálláshely kialakítására és a kertben kisebb faházak építé-
sére lenne igény. A szabályozásban megfelelő funkció, beépíthetőség, építmény magasság 
(F+T), építési hely rendezését kell biztosítania. A telkek településközponti fekvéséből adódó-
an az épület alkalmas egy nagyobb létszámú szálláshely létesítésére, gépjárművel és gyalo-
gosan is jól megközelíthető, a közművekre való rácsatlakozás megoldott.  

A csatornázottság megoldatlanságából fakadóan vizsgálni kell a közműpótló berendezés ka-
pacitásának elégségességét. Ezen kívül környezetterhelési szempontból a terület gépjármű-
ves forgalma kis mértékben növekedni fog, az ehhez szükséges parkolóhelyek létrehozásá-
hoz a telek környezetében adottak a a szükséges tartalékok. 

4/c) A 26/3-4 hrsz-ú telken lévő lovas-terápiás központfejlesztése 

Az érintett telkek övezeti besorolása falusias lakóterületből különleges turisztikai területre 
változik. A módosítás igényét a teleülés ökoturisztikai fejlesztési céljai és a lovas centrum el-
látási színvonalának növelése indokolják. A terület a település északnyugati szélén, nyugati 
lejtésű domboldali helyzetben fekszik, egyszintű, laza beépítésű falusias lakóterületi övezet-
ben, a külterület határán. Gyalogos és gépjárműves megközelítése megoldott, a tervezett tu-
ristaút fejlesztésével potenciálja várhatóan növekszik. 
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Az építési szabályzatban előírt 0,2-es szintterületi mutatóval és településképi véleményezési 
eljárás lefolytatásához kötésével várhatóan sem tájképi, sem környezet-, természet-, vagy 
talajvédelmi szempontból nem okoz problémát.  

4/d) Zártkerti területek kismértékű lakóterületi átsorolásának vizsgálata 

A Balaton törvényben van lehetőség a volt zártkerti területek kismértékű lakóterületi átsoro-
lására. az Öreg- és Új-hegyen található zártkertes területek az elmúlt évtizedben visszaszo-
rultak, mára már csak töredékükön folyik kertes művelés, így a belterületbe vonása csak a 
településhez csatlakozó Rákóczi Ferenc utca folytatásában található néhány telek esetében 
indokolt. A tervezés során ennek vizsgálata megtörtént, az új településszerkezeti terven nem 
látható belterületbe vonás, így az érintett kertes művelésű területek viszonyaiban nem követ-
kezik be változás és nem jelenik meg új, környezetterhelő területhasználat. 

5) Út szabályozások felülvizsgálata 

5/a) Tervezett Bábonymegyer-Nyim összekötő út vonalának kialakítása 

A településrendezési terv tartalmazza az Országos Területrendezési Terven szereplő össze-
kötő út elhelyezkedését, azonban a nyomvonal pontosítására nem került sor. A magasabb 
szintű tervben szereplő nyomvonal 800 méteres szakaszon a Nyimi-patak mellett, majd egy 
nagy kiterjedésű (védelmi) erdőn át haladna. Az új településrendezési terven egy alternatív 
nyomvonalra történő javaslat is szerepel.  

5/b) Turista és kerékpárutak kijelölése, kerékpáros pihenőhelyek területének rendezése 

Nyim új településrendezési tervében a koncepcióban megfogalmazott turisztikai potenciál 
erősítésének megfelelően kijelölésre kerültek a turista és kerékpárutak. Az úthálózat kialakí-
tásával biztosított a kapcsolat a környező településekhez és így a térségi úthálózatba való 
csatlakozás lehetősége. Az utak a már meglévő földutakat használják, így a tulajdonviszony-
okban, a területhasználat módjában nem következik be változás, korlátozás. Megemlítendő, 
hogy a „Vadkalandpark” fejlesztési terület felé jelzett turista- és kerékpárút nem vezet. 

6) Meglévő fejlesztési területek átértékelése 

6/a) 04 hrsz-on tervezett belterületi lakóterületi fejlesztés felülvizsgálata 

A jelenleg érvényes területrendezési tervben a település határán Ságvár irányába nagy kiter-
jedésű lakóterületi fejlesztés van kijelölve. Ez a fejlesztés a mai gazdasági helyzetben nem 
reális, annak felülvizsgálatát az önkormányzat kezdeményezte. Az új területrendezési terv-
ben a fejlesztési terület törlésre került, így a jelenlegi mezőgazdasági területek használatá-
ban nem következik be korlátozás, változás, nem jelenik meg új környezetterhelő terület-
használat. 

6/b) 87 hrsz-ú közterülettől északra a tömb felülvizsgálata 

A 04 hrsz-on kijelölt lakóterületi fejlesztéshez hasonlóan az Öreghegy alatti lakótömb feltárá-
sa is felülvizsgálatra került. Az előző pontnál említett okokból kifolyólag az új területrendezési 
tervben a fejlesztési szándék már itt sem jelenik meg. Szintén elmondható, hogy a jelenlegi 
területhasználatában nem következik be változás, nem jelenik meg új környezetterhelő terü-
lethasználat. 

3. Környezeti alapállapot  
A területrendezési terv által a környező tájra gyakorolt hatások feltárásához szükséges tisz-
tában lenni az alapvető meglévő táji adottságokkal, a település alakulásának története során 
létrejött tájalakulási folyamatokkal. Csak ezek ismeretében lehetséges egy minden tekintet-
ben alapos környezeti vizsgálatot végezni. 
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3. 1.Tájszerkezet 
Nyim közigazgatási területén a jelenlegi tájhasználat, tájszerkezet a domborzati adottságok-
nak megfelelően alakul. A település a Somogy megyei településekre jellemző patak menti 
beépítési formában épült ki a völgyalji területeken hosszan elnyúlva.  

A településen ma a Somogy megyei átlaghoz hasonlóan magas, ~26%-os az erdősültség. 
Az erdők a patakvölgyekből visszaszorultak, a termelő mezőgazdaság vette át a helyüket. 

A külterületen a tájképre jellemző az épített elemek visszafogott megjelenése. Ez alól kivételt 
képez néhány jelentősebb gazdasági épület, amelyeket a domboldalakon jól láthatóan épí-
tettek fel a XX. század második felében.  

A tájszerkezet meghatározó elemei a mezőgazdasági művelésű területek, a vizes rétek és a 
vízfolyások környezetének ligetes-füzes területei.  

A külterületen nem alakult ki jelentős üdülőhasználat a volt zártkerti területen, vagy a külterü-
let többi részén. A településtől északra lévő szőlőhegy, pincék egy része felhagyott. A határ 
nagyrész művelt, rendezett és hasznosított, ennek az oka részben az, hogy nagy egybefüg-
gő területek vannak egy birtokban, egységes kezelésben. 

A belterület közelében lévő parlag területeket az Önkormányzat közmunka programban ker-
tészeti műveléssel hasznosítja. Ez a település számára több szempontból is nagyon hasz-
nos, mind a foglalkoztatottság, mind a hagyományos tájhasználat, növénytermesztés ha-
gyományának megőrzése miatt, társadalomépítés és az allergén gyomnövények terjedését 
is megakadályozza. 

A külterületi tájhasználatban konfliktusforrás a vadászat, vadgazdálkodás és a természetjáró 
turizmus egyidejű jelenléte. A magántulajdonú erdőkben, vadászhelyeken a vadászati idő-
szakokban jelentős korlátozást okoz a kijelölt turista utakon is az éleslövészet, hajtás.  

Az egy tulajdonban lévő birtokon a korábbi átjárások, történelmi útvonalak kezdenek elhalni, 
az elkerített területeken keresztül vezető út nem használható. Ez például a Kási vár megkö-
zelítésénél is felmerülő kérdés, jelentős kerülővel érhető el ma. A használatban lévő külterü-
leti utak megfelelően biztosíthatnák távlatban a települések közti kapcsolatot, azonban a tér-
ségi tervek nem ezen útvonalak fejlesztését tartalmazzák. 

A földterületek elhelyezkedése, művelési ág megoszlása (Takarnet): 

fekvés földrészletek 
száma 

egyéb önálló 
épületek szá-

ma 

egyéb önálló 
lakások szá-

ma 

összes terület 
(ha) 

átlagos föld-
részlet terület 

(ha) 
belterület 268 0 0 73,92 0,28 
külterület 173 0 0 866,75 5,01 
zártkert 163 0 0 35,15 0,22 
összesen 604 0 0 975,82  

 

művelési ág földrészletek 
száma 

alrészletek 
száma 

összes alrészlet terület 
(ha) 

átlagos alrészlet 
terület (ha) 

erdő 65 65 286,69 4,41 
fásított terület 1 1 3,29 3,29 
gyümölcsös 4 4 0,39 0,1 
kert 73 77 5,91 0,08 
kivett 323 323 94,65 0,29 
legelő 60 61 109,81 1,8 
rét 26 31 20,55 0,66 
szántó 112 201 449,98 2,24 
szőlő 41 42 4,55 0,11 
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3.1.1.Mezőgazdasági területek 
Nyim közigazgatási területének közel 60 %-a áll mezőgazdasági hasznosítás alatt. A szántó-
területek túlnyomó többsége a település belterületétől nyugati irányba található dombháta-
kon, illetve az északkeleti irányba helyezkednek el nagyobb kiterjedésben. A Balatoni Ki-
emelt Üdülőkörzet Területrendezési terve szerint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete a településtől északkeleti irányba található dombhátakon, valamint északra, a  érinti 
a települést, itt az MTA Agrotopográfiai adatbázisa alapján a talajértékeszám 70-80, a többi 
szántóföldé 50-60 talajérték között alakul. A szántótáblákon hiányosak a tagoló fasorok, 
zöldsávok, mindenütt nagytáblás szántóföldi művelés a jellemző, ahogy az a földrészletek 
relatív alacsony számából is kikövetkeztethető.  

A település legelői jó állapotúak és szerencsére nagy arányban vannak jelen, elsősorban 
Nyimet délről és keletről határoló domboldalakon. A területen lévő gyepterületek megtartása 
hosszú távon is szükséges. A mezőgazdasági területeken törekedni kell a termőhelyi adott-
ságokhoz igazodó földhasználatra, a komplex szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, a 
környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására. 

A mezőgazdasági területek övezeti tagozódását a településszerkezeti terv és a külterület 
szabályozási terv tartalmazza.  

A településen kis kiterjedésben (mindössze 4,5 hektáron) találni szőlőterületeket a Nyimet 
északról határoló Öreg- és Újhegyen, illetve a kapcsolódó domboldali telkeken. A szőlőhegy 
jelenleg zártkerti (kertes mezőgazdasági terület) besorolással bír. A szőlőterületek nem tar-
toznak az első osztályú szőlőkataszteri területek közé. A szőlőhegyeken folytatott szőlőmű-
velést a hagyományos tájelemek közé sorolhatjuk, ezért hosszú távon is gondoskodni kell a 
szőlőterületek megtartásáról. 

3.1.2. Erdők, fasorok, fás bozótok 
Az erdőterületek aránya a település területén az országos átlagot meghaladó, mintegy 29,7 
%. Az erdőterületek többsége összefüggő, nem elaprózottak. A falu szélén, a domboldalak 
peremén maradtak meg hosszabb erdősávok, A falut keletről szegélyező erdősáv és a nyu-
gati Kási-pusztai erdő néhány erdőtagja védelmi rendeltetésű, erdőtagok elsődleges rendel-
tetése gazdasági erdő terület. Közjóléti erdőterület, valamint védett erdő nem található a te-
lepülésen. Az Öreg- és Új-hegyi szőlőhegyek északi területein a felhagyott kertek 
önerdősülnek.  

A település területén a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terve a kiváló termőhe-
lyi adottságú erdőterületeken kívül erdőtelepítésre alkalmas területeket is jelöl. Ezekkel a te-
rületekkel a terv erdőművelési területetként számol. 

A vízfolyások menti fasorok hagyományos tájszerkezeti elemek. 

3.1.3. Vízfolyások, vízfelületek 
A település fő tengelyének a közel észak-déli irányú, a falu belterületének határán délnyugati 
irányba törő völgye tekinthető, amelyben a falut a ságvári Vesszőlősi-erdő irányából, nyugat 
felől átszelő Nyimi-patak időnkénti száraz medre húzódik. Erre a völgyre futnak le a nyugati 
oldalon azok a kisebb völgyek, vízmosások, amelyekbe a falu másik két főbb utcája települt. 
A Nyimi-patak végül északon hagyja el a település közigazgatási területét, hogy előbb a 
Jaba-patakba, onnan a Kis-Koppányon át végül a Sió-csatornába fusson. 

A Nyim-patak települést érintő hossza: 5,4 km, teljes hossza 7,9 km . A Kis-Koppány vízgyűj-
tő területéhez tartozik, aminek kiterjedése: 301,2 km2. A vízfolyás mentén halastó, duzzasz-
tással létrehozott állóvíz nem található, a környezeti információs rendszerben a felszíni víz-
minőségre vonatkozó adatok nem találhatók. 
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3.2.Környezetvédelem, táj- és természetvédelem 
3.2.1. Talaj és vízvédelem 
A településen nagyüzemi állattartási tevékenység illetve szennyező ipari tevékenység nem 
folyik. Egyéb talajszennyezésről nincs tudomásunk. 

A település nem rendelkezik közműves szennyvízcsatorna hálózattal. A szennyvizek kezelé-
sére egyedi szennyvíztisztítók épültek ki, a belterületen a szennyvízkezelés ilyen módon 
megoldott. A tisztított szennyvíz befogadója a Nyim patak. A zárt szennyvíztartályokba kerülő 
szennyvizeket a Siófoki szennyvíztisztító telepen kezelik. A szennyvíztisztító telepítésére ki-
jelölt helyet a településrendezési terv nem tartalmaz.  

A településen a csapadékvíz elvezető rendszer kiépített. A csapadék elvezetése nyílt árkok-
kal történik. Az összegyűjtött csapadékvizek befogadója a Nyimi-patak.  

3.2.2. Levegő 

A településen a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) szerint gazdasági-
üzemi tevékenységből, állattartásból, közúti közlekedésből származó jelentős levegőszeny-
nyezés nincs. A településen a vezetékes gázellátás miatt fűtésből származó jelentős szeny-
nyezés sincs, bár a vegyes tüzelés a háztartásokban jellemző, így a lakossági fűtésből és a 
szántóföldi porszennyezésből származik kis elenyésző szennyezés.  

A község levegőminősége kiemelkedően tiszta. Időszakos szennyezést okoz az avar- és 
kerti hulladékok égetése. 

3.2.3. Zajvédelem 

A községet a 65140. sz. nyimi bekötőút tárja fel. A kis mértékű forgalom miatt a közlekedés-
ből eredő zajterhelés nem jelentős. A községben átmenő forgalom nincs és ezt a kedvező 
helyzetet nem veszélyezteti semmi. Jelentős zajt kibocsátó üzemi létesítmény a községben 
nem található.  

3.2.4. Hulladék 

A településen a szervezett hulladékgyűjtés megoldott, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is 
kialakítottak. A települési délnyugati sarkában található hulladéklerakó már nem üzemel és a 
rekultivációja is lezajlott, a hulladékot a siófoki Zöldfok Zrt. szállítja a zamárdi lerakóhelyre. A 
belterülettől észak-keletre lévő dögkutat bezárták, rekultiválták, ártalmatlanították. 

Problémát jelent, hogy az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő földutakat, vízelve-
zető árkokat elhanyagolták. Fontos lenne, hogy ezek karbantartásának gyakorlata a telepü-
lésrendezési tervben szerepeljen és az Önkormányzat rendelettel szabályozza ezek fenntar-
tását. A település környezetvédelemmel, állattartással kapcsolatos rendeleteit felül kell vizs-
gálni. 

3.2.5. Táji és természeti értékek 

Nyim település területét a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terve szerint érinti, 
lehatárolásuk a településrendezési tervben kijelölésre kerültek: 

- az Ökológiai hálózat övezete a Kási-erdő magterületén 

- a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Nyimi-patak mentén, a 
patakot délről övező domboldalak, a Kási-puszta és Szentmiklósi-dűlő, valamint 
az Öreg-hegy területén.  

Natura 2000 területek 

Az ökológiai magterületként jelölt Kási-erdő egyben Natura 2000 különleges 
élőhelymegőrzési terület (HUDD20064 – Ságvári-dombok) védelme alatt álló terület is. 

Országos védelem alatt álló természeti területek  
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A településen országos védelem alatt álló természetvédelmi terület nem található.  

Országos védelem alatt álló természeti emlék  

A településen több forrás található. A források védelme az országos előírásoknak megfelelő-
en biztosítandó. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága ezen kívül ex lege védettség 
alatt tartja nyilván a Kási-földvárat: 

Helyi védelem alatt álló természeti területek 

A védett természeti területek törzskönyvi adatait nyilvántartó adatbázis 
(termeszetvedelem.hu) szerint nem található helyi jelentőségű természetvédelmi terület. 

A védelem alapját képező famatuzsálemek a famatuzsálemeket gyűjtő adatbázisokban nem 
szerepelnek. A Kási kastély (059/-) és a hozzá tartozó leromlott kertje a csatlakozó erdőrész-
letekkel együtt a helyreállítás után történeti kertként védelemre javasolt. 

Helyi jelentőségű védett természeti emlék 

A településen található idős fák és fasorok közül jelenleg egy sem részesül helyi jelentőségű 
természeti érték címén védelemben, de a településszerkezeti terv. Javasolható ennek a fel-
tárása és az értékek számba vétele. 

A nyilvántartásba vett helyi jelentőségű védett természeti érték csak balesetveszély elhárítás 
okából vágható ki az elsőfokú természetvédelmi hatóság által kiadott fakivágási engedély 
alapján, amennyiben azt a természeti érték egészségi állapota szükségessé teszi. A kivágást 
követő egy éven belül a helyi jelentőségű védett természeti emlék helyén a természeti emlék 
azonos fafajjal és fajtával pótlandó. 

Természeti területek 

A település erdőterületei és a Nyimi-patak menti fasorok, nedves élőhelyek kiemelten fontos 
érzékeny természeti területek közé tartoznak, ahol fontos a természetkímélő gazdálkodási 
módok megőrzése, fenntartása. 

Egyedi tájértékek 

A településen elfogadott egyedi tájértékek nincsenek. A TÉKA adatbázisa a település köz-
igazgatási területén a két templomot és a falu határában lévő kőkeresztet javasolja egyedi 
tájértékként védelem alá helyezni. A külterületen ezen kívül több kőkeresztek, idős faegye-
dek található, melyek védelméről a HÉSZ előírásaiban kell intézkedni. A művi értékek egy 
része országos védelem alatt áll, az adatbázisban szerepelnek az ex lege védett földvárak 
is.   

3.2.6. Tájképvédelem 

A közigazgatási területen belül a Nyimi-patak mentét, a patakot délről övező domboldalakat, 
a Kási-pusztát és Szentmiklósi-dűlőt, valamint az Öreg-hegy területét érinti a térségi jelentő-
ségű tájképvédelmi terület, melyet a frissített településszerkezeti terv jelöl. A település nem 
tartozik a történeti települési terület övezetébe, illetve a világörökségi és világörökségi váro-
mányos területbe. 

A fejlesztési területek tájbaillesztésének szükségességéről a településrendezési terv említést 
tesz, a tájbaillesztésről szabályozási elemekkel gondoskodik.  

3.3. Jelentős hatótényezők 
3.3.1. A környezeti határértékek, követelmények, a környezeti állapot egyéb jellemzői 

Nyim község a 240/2000. (XII.23.), a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny 
felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló kormányrendelet szerint nem érzékeny 
területen helyezkedik el. Ár- és belvíz által nem veszélyeztetett. 
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A település belterülete és a keletre fekvő Pősze dűlő szántóföldei a 27/2006.(II.7) kormány-
rendelet szerint nitrátérzékeny területen található. A nitrátérzékeny területeken az 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet előírásait maradéktalanul érvényesíteni kell. 

Nyim a Nemzeti Környezetügyi Intézet adatszolgáltatása alapján a 219/2004. (VII.21.) kor-
mányrendelet és a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz állapota szem-
pontjából érzékeny terület  

Nyim közigazgatási területén szilárdásvány bányászati bányatelek, megkutatott és nyilván-
tartott nyersanyagvagyon, szénhidrogén bányászati létesítmény és szállítóvezeték nem ta-
lálható. Felszínmozgásos terület övezetébe nem tartozik. 

4. A tervben megvalósításának környezeti hatásai és következményeinek feltárása  
4.1. Átfogó értékelés 
4.1.1. A Településszerkezeti vizsgálatok alapján a térségi regionális szerkezetbe való illesz-
kedés vizsgálata és a környezetvédelmi célokhoz való megfelelés összefoglalása 

Az új területrendezési tervben foglalt módosítások, elhatározások, jövőbeli fejlesztési szán-
dékok konkrét, reális célokat vázolnak, a készítők az érvényes tervekben megjelenő eleme-
ket felülvizsgálták,  

A terv készítése során figyelembe lett véve az OTrT-nek és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervnek Nyimet érintő koncepciói, szabályozásai, illetve az érvényes tele-
pülésrendezési terv. 

Ezek alapján megállapítható, hogy: 

- A terv nem ellentétes a magasabb szintű, a tervhierarchiában megjelenő 
tervekkel, programokkal. Módosítás elsősorban a mezőgazdasági területeken 
jelentkezik. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve szerint a a 
mezőgazdasági térséget (603,22 ha) legalább 95%-ban mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A tervezett átsorolásokkal 
ez az arány 95,14 %-ra csökken, a megengedett határértéken belül marad. 

- A környezeti megfontolások, és a fenntartható fejlődés szemponjai a módosító 
fejlesztés során is nagy hangsúlyt kaptak, amely szempontok jelentősége a terv 
során is kiemelten van kezelve. 

- Az érintett területeken a természetvédelmi, környezeti és tájképvédelmi 
igényeket a terv törekszik biztosítani. 

- A terv kereted ad a rendezéssel érintett területek hatékonyabb és intenzívebb 
hasznosítására, beépítésére, azok jellegére, méretére, működési feltételeire. 

A település bel-, és külterületét érintő módosítások összesítve az alábbi négy szempont 
alapján a következőképpen módosítható: 

- Időtáv: A módosítással érintett területhasználatok várhatóan legalább a terv 
távlatáig, de közép- és nagytávig is hatással lehetnek. 

- Gyakoriság: A környezeti igénybevétel nem állapítható meg egyértelműen. Az 
övezeti átsorolások (lakó- és új gazdasági különleges övezetek) kis mértékű 
terhelésnövekedést okoznak, míg a fejlesztési szándékok visszavonása, 
patakrehabilitáció stb. az alapterhelés csökkenésével jár. A hatások 
folyamatosak és állandóak, de a megengedett határértékek alatt maradnak. 

- Bekövetkezési valószínűség: A határértékeket meghaladó környezeti hatás 
nem valószínűsíthető, a havária jellegű terhelés eseti lehet. 

- Reverzibilitás: A területfelhasználás megengedett határait nem lépi túl az  
irreverzibilitási hatás. 
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4.1.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata 
A jelenleg érvényben levő településrendezési terv elfogadása óta eltelt 13 év a tervben kije-
lölt lakóterület-fejlesztések létjogosultságáról is véleményt mondott. A terv által felvázolt jö-
vőkép és rendezési terv nem tartalmaz nagy léptékű lakóterület-fejlesztést, a korábbi lakóte-
rület-bővítési elképzeléseket visszavonja.  

A tervezett fejlesztési területeken folytatott tevékenységek nem okozhatnak a lakóterületeken 
környezeti állapotromlást. A terv jelentős környezetszennyezéssel járó tevékenységeknek 
nem ad otthont. A fejlesztések a meglévő településszerkezethez igazodnak, illetve attól távol 
eső külterületeket vesznek igénybe. 

A terv több pontja (Vadászkastély, Disznóspark és Vadkaland Park) a térségi ökoturizmus 
fejlesztésével is számol, a szükséges infrastruktúra nyomvonalakat biztosítja (gyalogos túra-
útvonalak, térségi jelentőségű kerékpárutak). 

A zsákfalu státusz megszűntetésére a térségi tervben szereplő Bábonmegyer község felé 
menő térségi jelentőségű összekötő út kialakítására a helyet biztosítja, ezen túlmenően al-
ternatívát is felajánl. Az út létesítése nem jár védett természeti érték veszélyeztetésével, 
azonban hosszan érinti a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által érintett terü-
letet, illetve az erdő- és a patak menti területeket is nagy arányban érinti. A javasolt alternatív 
útvonal javarészt szántó és legelőterületeken halad át, a korábban említett érzékeny élőhe-
lyeket, övezeteket sokkal kisebb mértékben érinti, kialakítása sokkal mérsékeltebb környe-
zetterheléssel járna, így az alternatív útvonal kialakításakor a környezetvédelmi szempontok 
figyelembe lettek véve. 

Tájképvédelem 

A terv fokozott figyelmet fordít a település és az egyes tevékenységek, új fejlesztések „tájba 
illesztésére”. A tervezett fejlesztési területeken az új épületek kialakításánál, valamint a meg-
lévő gazdasági területek esetében a terv figyelmet fordít a tájesztétikai megfelelőségre, illet-
ve a megfelelő háromszintes takarófásításra. A megfogalmazott javaslatokat érdemes a tel-
jes településre kiterjeszteni: a belterületi lakótelkek határán is legalább háromszintes nö-
vényállomány ültetése javasolható. Az erdőtagok egységes erdőtömbbé szervezésére, en-
nek hiányában mezővédő erdőfásításokkal az ökológiai hálózat javítására, összekapcsolásá-
ra kell törekedni. 

A terv a meglévő hagyományos tájelemek, tájkarakter megóvására külön figyelmet fordít. A 
munka további fázisaiban javasolható ezen tájelemek, tájkaraktert meghatározó tényezők 
konkrét meghatározása; egyedi tájérték kataszter és tájkarakter elemzés készítése 

A környezeti elemeket, a természeti, az építészeti és régészeti örökséget negatív hatású fej-
lesztések nem érik. 

A településrendezési terv nem alakítja át a térszerkezetet, a tervezett fejlesztések várhatóan 
nem járnak a lakóterületekre negatív hatással.  

4.1.3. A környezeti konfliktusok értékelése 
A településrendezési terv feltárta és meghatározta a környezetvédelem térszerkezeti köve-
telményeit. A településen jelentős környezeti konfliktus nincs. A belterületre ható szántóföldi 
porszennyezés a telkek határán történő növénytelepítéssel (Petőfi Sándor utca telkei és a 
szántóföldi területek határa), illetve mezővédő erdősávok kialakításával megakadályozható. 

A jelenlegi tájhasználat a természeti adottságoknak megfelelő. Tájhasználat-változásra 
egyedül a szőlőhegyeken lehet számolni a szőlőhegyi telkek felhagyásával járó önerdősödés 
miatt. Az utcafásítások hiánya miatt a zöldfelületi rendszer elaprózott, nem összefüggő, 
egyetlen összekötő elemének a Nyimi-patak környezetét lehet tekinteni. 

A Környezeti vizsgálat tárgyát képező településrendezési terv a meghatározott célok és a 
megfogalmazott intézkedések, irányelvek tekintetében alapvetően megfelel a táj- és termé-
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szetvédelmi, valamint a településkép-védelmi szempontoknak. A kijelölt településfejlesztési 
irány és a tervezett fejlesztések nem okoznak jelentős környezeti, természetvédelmi, vagy 
táji konfliktust.  

4.2. Részletes értékelés a terv jelentősebb módosításaira: a környezetet érő közvetlen 
és közvetett hatások, környezeti következmények feltárása 
1) Ökofalu kialakításának szabályozási kereteinek megteremtés (095 hrsz) 

Az ökofalu területén az általános mezőgazdasági területek különleges beépítésre nem szánt 
területté nyilvánításával biztosított a lakó és közösségi funkciók elhelyezése a területen a 
termőhelyi adottságoknak megfelelő művelési ág megtartásával. A fejlesztés hatására a terü-
letre korábban jellemző hagyományos tájhasználat újraéled, az őshonos növények telepíté-
sével a jelenlegi állapotnál sokkal magasabb biodiverzitású terület jön létre. 

A helyi építési szabályzatban meghatározott építési követelmények biztosítják a fenntartható 
fejlődést és a tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést. Az ingatlanok el-
helyezésénél a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, a felszíni szennyeződésre érzé-
keny területek és a vízeróziónak kitett területeket figyelembe kell venni. 

A megengedett építménymagasság, a kialakításra és anyaghasználatra vonatkozó feltételek 
megfelelőek, figyelembe veszik a táj-, településképi adottságokat. Az előirányzott háromszin-
tes növényállománnyal biztosított takarófásítás tájképvédelmi szempontból előnyös. A hatás 
környezeti szempontból jelentős, pozitív! 

2) Vadkalandpark kialakításának szabályozási kereteinek megteremtése (029/6 hrsz) 

A Vadkalandpark különleges beépítésre nem szánt területté nyilvánított területe az előző 
ponthoz hasonlóan övezeti átsorolást eredményez általános mezőgazdasági területből kü-
lönleges területté. A területen a jelenlegi hagyásfás legelőként történő hasznosításnak kö-
szönhetően értékes élőhely maradt fenn, amelyet a beépítés és az intenzívebb használat 
veszélyeztet. A helyi építési szabályzat a természetes élővilág 50%-os kötelező megtartásá-
val mérsékli a negatív hatásokat. 

Az épületek tájbaillesztéséről, takarásáról a telekhatár mentén történő 10 méter széles, há-
rom szintes növényállomány előirányzásával a terv gondoskodik.  

A terület felszíni szennyeződésre való érzékenysége miatt a teljes értékű 
közművesítettséget, az előkezelt csapadékvíz elhelyezést és a kis emissziós üzemeltetésű 
technológiák alkalmazását kell biztosítani 

Az adott területen a nagyobb látogatottság következtében a gyalogos és gépjárműves forga-
lom növekedésével kell számolni. A megközelítés a 65.sz-ú főút felől biztosított, Nyim felől 
sem autóút, sem gyalogos-, kerékpáros megközelítés a terven nem szerepel. Ennek kö-
szönhetően a várható környezetterhelése a határértékeket veszélyeztető emisszióval nem 
kell számolni. A hatás környezeti szempontból, kis mértékben negatív, a leírtak teljesülése 
esetén elviselhető! 

3) Disznós park turisztikai hasznosításának szabályozási kereteinek megteremtése 

Az új rendezési tervben a kastély és a hozzá tartozó kastélykert új különleges nem beépítés-
re szánt terület övezeti besorolásba kerül, de a környező területek hasznosításában nem kö-
vetkezik be jelentősebb változás. A ma is működő „disznóspark” működésében, területhasz-
nosításán nem történik változás. A terv a turista- és kerékpárút kijelölésével biztosítja a kas-
tély és a Kási vár megközelítését oly módon, hogy a vadászati tevékenységet és az állatál-
lomány zavartalanságát megőrizze. 

A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében kijelölt összekötő út várható zaj- 
és rezgésterhelésével káros hatást fejtene ki az itteni állatállományra. A terv alternatív útvo-
nal kijelölésével biztosítja jövőbeli konfliktus feloldását. A hatás környezeti szempontból pozi-
tív! 
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4) Belterületi, belterülethez kapcsolódó szabályozások módosítása 

4/a) A polgármesteri hivatal környékén és a kis híd közötti területeken egységes, „falu köz-
ponti térség” kijelölése 

A településközpontok fejlesztésével és a kapcsolódó területek zöldterületté minősítésével ja-
vul a település környezeti állapota. A javasolt területfelhasználással a beépített területek vár-
hatóan nem növekednek és javulnak a gépjárműmentes közlekedés lehetőségei. A kijelölt 
zöldterületi övezetekkel és a patak revitalizációjával mindenképpen előnyösebb településké-
pet eredményező településszerkezet jöhet létre a zöldfelületek arányának növekedésével és 
a közlekedési kapcsolatok javításával. A patakmenti útvonal kialakításánál ajánlott az ősho-
nos patakkísérő növényzet telepítése. A hatás környezeti szempontból pozitív! ()vízmegtartó 
képesség javítása 

4/b) 97 és 99 hrsz-ú telken, a faluház bővítése, funkció váltása, 

A funkcióbővítésből eredendően a telkek tulajdonviszonyában, övezeti besorolásában nem 
történik változás. Környezeti szempontból aggályos lehet a csatornázottság megoldatlansá-
gából fakadó problémák, amelyek a látogatószám növekedésével és a szállásadó funkcióval 
növekednek. Vizsgálni kell a közműpótló berendezés kapacitásának elégségességét, szük-
ség esetén bővítését. Ezen kívül környezetterhelési szempontból a terület gépjárműves for-
galma várhatóan növekedni fog. Az ehhez szükséges a parkolóhelyek bővítését elsősorban 
a belterületen kell elhelyezni és ökológiailag aktív felülettel kell létrehozni . A hatás környeze-
ti szempontból nem jelentős,elviselhető! 

4/c) A 26/3-4 Hrsz-ú telken lévő lovas-terápiás központfejlesztése 

Az építési szabályzatban előírt 0,2-es szintterületi mutatóval és településképi véleményezési 
eljárás lefolytatásához kötésével várhatóan sem tájképi, sem környezet-, természet-, vagy 
talajvédelmi szempontból nem okoz problémát. A hatás környezeti szempontból nem jelen-
tős ! 

A felvázolt belterületbe vonás eltörlésével egy, a szinte összes környezeti elemre hatást 
gyakorló beruházás szűnt meg. Különösen a tájképi és a termőterület megszűnésével járó 
hatásai lettek volna jelentősek. A megszűntetéssel a hatás környezeti szempontból pozitív! 

5) Út szabályozások felülvizsgálata 

5/a) Tervezett Bábonymegyer-Nyim összekötő út vonalának kialakítása  

Az összekötő út kijelölése során elkerülhetetlen a gazdasági-műszaki-városi érdekek és a 
természetvédelmi érdekek ütköztetése. A megfelelő megoldás megkeresése és megtalálása 
kiemelten fontos feladat. A tervben elő kell írni a hatásbecslés elvégzését a beruházás ter-
vezési szakaszának megkezdése előtt. 

A magasabb szintű tervekben kijelölt összekötő út tájképvédelmi övezeten, valamint értékes 
véderdőn keresztül és a Nyimi-patak mellett halad el. A Kási vár felé irányuló turistaforgalmat 
és a Disznós park állatállományát is zavarná. Az útépítési munkák során a természetközeli 
élőhelyek károsodást szenvednének és az út fragmentáló hatása is jelentős lenne. 

Az új útvonal a Nyimtől délre található domboldalra merőlegesen vezet fel, és ugyan térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét nem érinti, tájképi negatív hatása jelentősebb az 
eredeti tervnél, valamint rövid szakaszon érinti a felszíni szennyeződésre érzékeny terület 
övezetét. Emellett az új szakasz előnye, hogy sokkal rövidebb szakaszon érinti a települést, 
illetve mivel mezőgazdasági területeken vezet keresztül, ökológiai szempontból is kedvezőbb 
a kialakítása.  

Az alternatív útvonal létesítése során az út két oldalán a terhelések csökkentése céljából in-
tenzív zöldfelületi elemekkel kell övezni, valamint a csapadékvíz biztonságos elvezetéséről 
gondoskodni szükséges. A hatás környezeti szempontból jelentős, az előírtak betartásával 
elviselhető! 
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5/b) Turista és kerékpárutak kijelölése, kerékpáros pihenőhelyek területének  

A hatás környezeti szempontból …/nem jelentős, kis mértékben pozitív/negatív ! 

6) Meglévő fejlesztési területek átértékelése 

6/a) 04 hrsz-on tervezett belterületi lakóterületi fejlesztés felülvizsgálata 

6/b) 87 hrsz-ú közterülettől északra a tömb felülvizsgálata 

A lakóterületi bővítés elmaradásával egy olyan beruházás szűnik meg, ami várhatóan az va-
lamennyi környezeti elemre vonatkozóan környezetterheléssel jelentkezett volna. A beruhá-
zások során értékes termőterület szűnt volna meg, illetve a tájképi hatás is jelentős lett vol-
na. A megszűntetéssel a hatás környezeti szempontból pozitív ! 

4.3. A részletes értékelésből levont következtetések ismertetése 
A településrendezési terv által felvázolt jövőkép várhatóan nem generál az emberek egész-
ségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, 
társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományaikban – negatív változásokat, sőt, 
külön figyelmet fordít a fenntartható, ökologikus fejlesztésre és a táji adottságokhoz, hagyo-
mányokhoz maximálisan alkalmazkodó területfelhasználást hoz létre. 

Összességében a településrendezési terv megfelelő mélységben foglalkozik és figyelembe 
veszi a település környezeti feltételeit és természeti értékeit. A vonatkozó rendeletben meg-
adott szempontok alapján a környezeti hatások: 

- A tervezett területhasználatok megvalósulása során állandóan és időben 
hosszabb távon tekintendők mértékadónak. A hatások a jelenlegi ismert 
mértéknél nagyobb intenzitással és gyakorisággal jelennek meg, ám 
környezetkárosító, irreverzibilis hatással nem kell számolni  

- A hatások mértéke közigazgatási, vagy országhatáron átterjedő kockázattal 
járó hatást nem jelentenek. 

- A területhasználat változásából nem várható környezeti kockázatú hatás, sem 
az átlagos egészségi, baleseti és környezetbiztonsági viszonyokat 
veszélyeztető, meghaladó hatás. 

- A lakosság és a természeti környezet veszélyeztetése nagy biztonsággal 
kizárható. A hatások nem veszélyeztetnek védett területet, létesítményt, vagy 
élőlényt. 

- A fejlesztés és a megvalósítás a települési és természeti környezeti, gazdasági 
és infrastrukturális helyzetének az élénkítését, javítását szolgálják. 

5. A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a tervben szereplő intézke-
dések hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 
A települési terv készítése során a környezeti terhelés csökkentésére tett óvintézkedések 
megfelelő mértékűek. Jelentős környezetterhelő fejlesztés nem jelentkezik a területen, így a 
tervben szereplő intézkedések elegendőek. A továbbiakban a település környezetvédelem-
mel kapcsolatos rendeleteinek karbantartásáról a változó jogszabályi környezet figyelembe 
vételével folyamatosan gondoskodni kell.  

A beépítéssel érintett területek, illetve a tájképi szempontból érzékeny területen megvalósuló 
fejlesztések esetében a terv megfelelő építési szabályozással és háromszintes növényállo-
mány telepítésével biztosítja a megfelelő tájképvédelmi intézkedéseket.  

6. Közérthető összefoglaló 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. ren-
delet alapján a településrendezési tervek készítése során környezeti vizsgálat elkészíttetése 
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szükséges. A környezeti vizsgálat és értékelés feladata, hogy a településrendezési terv ké-
szítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, és a jö-
vőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. 

A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a szabályozási tervek és a helyi 
építési szabályzat összhangban van.  

A szabályozás nem ütközött magasabb szintű jogszabályba, a szabályozás figyelembe vette 
a településre vonatkozó felsőbb szintű jogszabályokat. 

A tájhasználat terén a beépítésen nem okoznak jelentős változást. 

A módosításokkal pozitív irányban változik a közlekedési szerkezet. 

Az életmód és társadalom változásában pozitív irányú hatásokat generálhatnak. 

A biológiai aktivitásérték mutató változása pozitív, növekvő. 

Növekszik a rendezett, intenzív zöldfelületi elemek aránya. 

A településrendezési terv tartalmazza a területen folyó tevékenységeket és építési lehetősé-
geket befolyásoló védelmi övezeteket (a védett természeti értékeket, az ökológiai folyosó és 
a magterület övezetét, illetve a tájképvédelmi terület övezetét). 

A szabályozás megfelel a táj- és természetvédelmi igényeknek. A terv tartalmazza az ökoló-
giai hálózat elemeit és a régészeti lelőhelyek területeit. 

A településrendezési terv nem csökkenti a térszerkezeti mintázat változatosságát. 
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7. Örökségvédelmi hatástanulmány 
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1. Vizsgálat  
 

Településtörténet, épített környezet  

Nyim térségében, mint Somogy megye dombos szárazulatain általában,- az emberi élet, kul-
túra már az őskorban megjelent. A régészeti, történeti leírások szerint,a Földközi-tenger felől, 
kis-Ázsiából az „ős- népek” az ország ezen vidékein át vándorolva indultak Európa más tájai 
felé. A környéken kőkori szerszámok, földházak, cölöp viskók kerültek elő, többek között a 
közeli Balatonendréden, Ságváron. 

I.e. 1000 és 500 között a feltehetően Galliából érkező kelta népcsoportok nagyobb területe-
ket foglaltak el a környéken. A dél-Dunántúlon nagyszámú kelta népesség telepedett meg. 
Több 1-2000-es urnatemetőt tártak fel, nagy településekre utaló leletek kerültek elő ebből a 
korból. A múlt században Szalacskánál, az elmúlt években Zamárdi környékén tártak fel 
nagy kiterjedésű urnatemetőt. A telepek teljes régészeti feltárása még várat magára. A róma-
iak a virágzó kelta településeket csak az i.sz. 100 körül foglalták el. A Római Birodalom kö-
zeli felbomlása és a táji adottságok miatt ezen tájon kevesebb római út, erődítmény épült, de 
gazdag leletanyag van pénzérmékből, ékszerekből.  

/forrás: Szentmártoni Darnay Kálmán (1912), Somogy megye őstörténet, egyéb/ 

A népvándorlás korában elsősorban mezőgazdasággal foglakozó szláv és germán népek él-
tek itt, majd az avar, később a honfoglaló magyar törzsek települtek a vidékre. Az Árpáddal 
érkező Bulcsú vezér és nomád lovas népe telepedett le a környéken. A portyázások után, 
Géza majd István ország alapítási szándékával a térség lakói nem értettek egyet. Koppány 
lázadó csapata a környékről indult Székesfehérvár felé, hogy átvegye a hatalmat. Az elfojtott 
lázadást István a térség lakóin is megtorolta. Határozott hittérítés indult el, erről a környékről 
nem csak a tizedet, de minden tízedik gyereket is az egyház szolgálatába kellett állítani. A 
királyi harag a későbbi Árpád házi királyok idején enyhült, s felismervén, hogy a térség a dél-
ről jövő támadások szempontjából stratégiai jelentőségű a néhol meglévő, máshol új földvár 
rendszert kezdték megerősíteni, kiépíteni.  

Az erősség védelmezte az alatta elterülő Kás nevű falut, mely a XIII. században a székesfe-
hérvári káptalanhoz tartozott. Majd a Csák nemzetség dudari ágának tulajdona lett. Később 
több szerzetesrend is osztozott a területen.  

Első ízben a III. Béla királytól a székesfehérvári János lovagok részére kiállított megerősítő levélben 
fordul elő. Egy 1229-ben kelt oklevél szerint a székesfehérvári káptalannak is voltak itt földjei, de 
ezenkívül 1269-ben a királyi udvarnokoknak és pinczemestereknek is. Az 1332-37. évi pápai tized-
jegyzék szerint már ekkor plebániája is volt.  

1460-ban Kás területének fele Torvei Ugrón tulajdonába került. A Kási vár hadászati jelentő-
sége kicsi, ezért a törökök inkább a ságvári erősség építését kezdték meg 1558-ban. 

A közigazgatási területen a középkorban két település volt, Nyim és Kás falu. A falu 
1193-ból származó írásos emlékben Nyn néven szerepel. III. Endre 1229-re datált oklevelé-
ben is látható a település neve. A középkori Nyim falu helyét a Kavolya kút közelében azo-
nosítják. Kás középkori falu maradványait a Kási vártól délre figyelték meg. Az 1332-37. évi 
pápai tizedjegyzék szerint már ekkor mind két falunak plebániája is volt.  

A Nagyhegyen középkori várkastélyt említenek a leírások, mely a XII. században épülhetett.  
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A török hódoltság ideje alatt elpusztult a község. Egy török adóösszeírás szerint 1534-ben 
még 24 porta található a településen, de 1565-ben csupán puszta. Egy 1773-ból származó 
forrás már mai nevével említi.   

Az „új falu” az 1700-as évek második felétől épült ki fokozatosan a XIX közepéig. 1851-ben 
már 316 lakost tartottak számon a településen. A községben iskola, két templom volt. 

A térségben, a Kási vár környékén a XVII. századig fennálló monostor helyét azonosították. 

1910-ben a leírás szerint, 93 házban 450-en éltek (4-5 gyermek), ma 140 épület van a lako-
sok száma közel 300 (2010-es népszámlálás szerint 40 épület üres volt).  

A falu lakói a környező termőföldek művelésével, állattartással és vadászattal, valamint er-
dőműveléssel foglalkoztak. A legtöbben 1880 körül és a két világháború között éltek itt. Ez 
valószínűleg a demográfiai „robbanás”, valamint a hadászati beszállítások a mezőgazdasági 
termelés iránti megnövekedett igény miatt volt. Egyben jelzi azt is, hogy a környező földek a 
mai lakosságszámnál nagyobb népességet tudnának ellátni.  

A szocialista idők alatt a földbirtokok Állami kézbe kerültek, a termelőszövetkezet üzemeltet-
te a gazdasági majort, ahol sertéstelepet alakítottak ki. A faluban a közigazgatási feladatokat 
Ságvár látta el, a faluban iskola, orvosi rendelő, vegyes bolt, művelődési ház működött.  

Jelentősen fejlődött a község infrastruktúrája az elmúlt évtizedekben, az utakat leburkolták, 
vezetékes ivóvíz mellett az egyedi szennyvíztisztítók is üzemelnek. A településen a társa-
dalmi élet látványosan fejlődik. Az elmúlt években új közösségi tereket alakítottak ki, rendbe 
hozták a művelődési házat, játszóteret, szabadtéri színpadot építettek.  

A rendszerváltás után megfigyelhető volt, hogy a lakóházak egy részét üdülőépületekké ala-
kítják át. A régi faluban a (Fő utca nyugati oldalán) ma már szinte mindegyik ház üdülőépü-
let. 10-12 éve még újabb területek beépítésével számoltak, ma ennek nincs realitása.  

 

Tájszerkezet, tájtörténet 

Somogyi térség a Pannon tenger elvonu-
lása után megemelkedett, kéreg feldara-
bolódásával és a felszín fölárkolásával 
kialakultak a dombságok. A somogyi 
dombok felszínét először tektonikai jelle-
gű kéregmozgások szabdalták fel, billen-
tették különböző helyzetbe az egyes táb-
ladarabokat, majd a folyóvízi erózió for-
málta, mélyítette a völgyeket a szerkezeti 
vonalak mentén. Széles hátak, szelíd 
dombok, meredek tábla szegélyek, hosz-
szanti völgyek, patakok által mélyen be-
vágott völgyek, dombsorok között megbú-
jó tavak teszik vadregényessé a tájat. A 
vízfolyások észak-déli irányú völgyeket 
alakítottak ki, ezekben futnak az utak és 
bújnak meg a falvak, települések. A táj-
szerkezet adottságánál fogva az észak-
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déli irányú összeköttetések dominálnak, a kelet-nyugati települési kapcsolatok kevésbé erő-
sek. 

Nyim községtől nyugat-délnyugatra közel 3 km-re található a Kási-vár nevű hegy.  A Kási-
puszta és Szent László monostora-puszta között kanyargó völgy déli oldala felett állt a vár. A 
rövid hegynyelv északi végén emelkedő magas, kerek kúpon látható kettős árokkal megerő-
dítve. Alatta a szántóföldön egy nagyobb kiterjedésű település, a várhoz tartozó középkori 
falu nyomai, cserépmaradványai kerültek elő. Ez volt a forrásokban is szereplő Árpád- és 
középkori Kás falu.  

Ezek a területek a mai  

Somogy-megye egykori tájképére a dombokat borító erdőterületek és a völgyek vizes 
láprétei voltak jellemzők. Az erdő- és vadgazdálkodás mellett a makkoltatás, erdei legelteté-
ses nagyállattartás biztosította a megélhetést. Nyim a Ságvár és Torvaj közötti összefüggő 
erdőterület keleti határán helyezkedett el, így szántó, legelő gyümölcsös is tartozott a terüle-
téhez. 

A történelmi térképek tanúsága szerint a középkort követően a tájhasználat jelentős átalaku-
láson ment át, a lankásabb domboldalak legelővé és szántófölddé alakulnak, a löszös déli 
lejtőkön szőlő és gyümölcsültetvényeket telepítenek. Az első katonai térképen látható a Rá-
kóczi és a Petőfi utca közötti domboldalon a szőlőterület, a fő utca és a Rákóczi utca közötti 
domboldalakon az erdőterület. Nyim falut szinte teljesen körülöleli az erdő, a mai Som tele-
pülés külterületén lévő fennsíkot is erdő borítja, valamit megfigyelhető a monostor helye (?), 
nyimi puszta jelölés. Mivel a terület éghajlata kedvez a hosszú tenyészidejű és melegigényes 
kultúrák termesztésének, a kertgazdálkodás jelentősebbé vált a települések környezetében. 
A mezőgazdaságban a búza, árpa, zab termesztése volt a meghatározó elem. 

A domborzati és talajadottságok miatt a településen a mozaikos, szemet gyönyörködtető vál-
tozatosság fennmaradt. A 20. században az infrastruktúra elemek megjelenése nem változ-
tatta meg jelentősen a tájképet. 

A térséget extenzív jellegű termelés jellemezte, az alacsony aranykorona értékű területek el-
tartó képessége nem volt sosem nagy, a kis településmagok nagy külterülettel, erdőkkel kö-
rülvéve bújnak meg a völgyekben. Nyim területén a művelhető területek is biztosították a 
megélhetést, de a legjelentősebb gazdálkodási forma az állattartás volt: szarvasmarha, juh 
és lótartás, majd a 20. század folyamán sertés is. A jó vadászterületen, a Kási puszta terüle-
tén kastélyt, vadászbázist építettek, amelyet változatosan hasznosítottak – pl. juhász szál-
lásnak - az évtizedek során, ma fejlesztésre vár. 
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A negyedik katonai felmérés (1896-1914) 

A 20 századra az erdőterületek aránya jelentősen visszaszorult, a mezőgazdasági termelés 
aránya növekedett. Falu feletti domboldalak permén látható egy-egy erdősáv, de a déli, dél-
keleti területeken az erdőket kitermelték, szántók, legelők láthatók a térképen.  

Mára a tendencia megfordult, az erdőterületek aránya jelentősen nőtt a negyedik katonai 
felmérésen ábrázolt erdőterületekhez képest. 

Nyimen a területek erdő- vad- és mezőgazdasági hasznosítása megmaradt, de a szarvas-
marha és sertéstenyésztés mára megszűnt. Ló, birka és juhtartás, vadgazdálkodás és me-
zőgazdasági termelés a meghatározó.  

Településkép és utcaképek, településszerkezet és területhasználat, településkarakter kiala-
kulása és jellemzői  

Nyim házainak helye, a falu mai arca a történelmi térképek alapján, látszólag 200 éves ha-
gyományokat éltetnek tovább. A régészeti leletek, a földvár, a tájhasználat, a dűlők nevei, a 
földutak sokszor régebbi időkre is emlékeztetnek.  

  „Meg kell még jegyeznem, hogy a somogyi falvak legnagyobb részének hosszas kiterje-
dése van, a miből azt következtették, hogy ezek mind utczás falvak. Ezzel azonban óvato-
san kell bánnunk. A somogyi falvak legnagyobb része valami vízfolyás, árok mellé 
épült, annak két partjára, hosszan elnyúlva. Nem az út tette tehát a falut hosszúvá, 
hanem az árok. Nagyobb részük nem is fekszik átmenő út mellett, hanem azt mond-
hatnám zsákutczában, a völgyek, árkok fejénél.” Borovszky 1910 

Ez a leírás Nyimre is igaz. A falu völgyben fekvő, hosszasan eltekergő település, melynek a 
központi helyét, a falu közepét ma nehéz meghatározni. Nincs egy helyen a megszokott épü-
letegyüttes a templom-iskola,- kocsma- vegyesbolt s a kis tér, melyet ezek kijelölnek. A falu-
ba vezető út nem irányul a templomra, s így láthatjuk nem ez volt a középkori település. A 
mai faluképéből érzékelhető, hogy a falu kiemelt központja a fejlődésének megfelelően vál-
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tozott. A XVII-XIX. század fordulóján a falu központi része a kis hídnál volt, itt ágaztak el az 
utcák melyek a patak mellett vezettek, a két templomos utcába, középen el lehetett jutni a 
gazdatiszti majorhoz, s tovább menve a temetőhöz. Később a temető felé menő utca kiépült, 
s új temetőt jelöltek ki a katolikus templom felett. (1-2 katonai térkép) 

 Az első katonai felmérés (1780-
1784) 

Az első katonai felmérés térképén látható, hogy Nyim ekkor még egy „egyoldalas” település. 
A völgyben elhelyezkedő falut erdőterületek veszik körbe. Az úthálózat a domborzati adott-
ságoknak megfelelően alakult ki, a Fő út párhuzamosan fut a patakkal. Az épületek fésűs el-
rendezést mutatnak, a korban jellemző hosszú házak láthatóak. 

 A mai térképen követhető a XVIII. század első felében telepített falu nagyjából szabályosan 
osztott széles telkeinek sora, s a hozzájuk tartozó kertségek. A településtől észak-nyugatra 
szőlőterületeket láthatunk. A telepített falvakban szokásos 2x1 kat. hold földek kerültek kije-
lölésre, a hozzájuk tartozó szőlő, legelő, erdőterületekkel. 

A második katonai felmérésről (1806-1869) leolvasható, hogy a falu tovább fejlődött. 50 év 
alatt új falurész épült ki a patak keleti oldalán Hasonló telekosztás lehetett, mint a Fő utca 
mellett. A telekarányok és földterület nagyságok a falu telepített jellegére utalnak. Látható az 
1825-ban megépült katolikus templom, előtte akkor még egy kis teresedéssel. Az így kiala-
kult faluszerkezet a bevezetőben idézett „Somogyi falu típus”-nak felel meg. Az útelágazás-
nál helyezték el a fontos „közös” dolgokat, a falu elejét jelző keresztet, s innen lehetett a 
tiszttartó majorokat, a temetőt, a szomszédos településeket elérni.   

A harmadik katonai felmérésen (1869-1884) látható, hogy a mai Rákóczi Ferenc és Petőfi 
Sándor utcák déli része is, és a régi szőlős területek is kezdenek beépülni. 1870-ben felépült 
a református templom. A temető még a régi helyén van jelezve. A Nyimi patak Kömpe patak-
ként van felírva. A térkép ábrázolja a magaslati pontokat és a patak menti mélyen fekvő terü-
leteket.   
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A harmadik katonai felmérés (1869-1884) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A negyedik katonai felmérés (1896-1914) 
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A negyedik katonai felmérés térképén látható, hogy a Fő utca, a Petőfi és a Rákóczi utcák 
tovább épültek. Megnyitották a katolikus templom feletti temetőt. Jól jelzi az akkori falu végét 
a ma is álló kereszt.  

A topográfiai térkép 
(m=1:10000) az 1960-as 
években készült dombor-
zatos térkép, melyen né-
hány adatot javítottak. Jel-
lemzően az 1960-70-es 
állapot olvasható le a tér-
képről. Látható: az 
„Egyetértés Mgtsz” sertés 
telepe, a Dózsa György 
utca, a Rákóczi utca ele-
jén lévő régi tér beépült, itt 
áll ma a polgármesteri hi-
vatal, az új temetőt meg-
nyitották. Sajnálatosan a 
műveletlen szőlő-hegyet is 
ábrázolták, ahol több he-
lyen újra megjelent az er-
dő. Az elektromos légve-
zeték is feltüntetésre ke-
rült. Az utak porát, az em-
berek sorsát nem olvas-
hatjuk le a térképről.  
 

Faluszerkezet, területhasználat, beépítés 

 Nyim, a Somogy megyei településekre jellemző patak menti beépítési formában épült ki az 
elmúlt kétszáz évben. A patak két oldalán futó utcák először a „hídnál”, majd a polgármesteri 
hivatalnál találkoznak, s mind két helyen az útkereszteződések kisebb központi helyet jelöl-
nek ki.  A Fő utcára merőlegesen futó völgyekben épült ki a Rákóczi és a Petőfi utca. Föld-
szintes, hagyományos, laza beépítés alakult ki, s az épületek között láthatók a falut körülöle-
lő domboldalak. Csak néhány épület „merészkedett” a hegyoldalakra: a katolikus templom és 
az egy gazdasági épületből átépített lóistálló és vadászház, valamint egy új beépítés. A ka-
nyargó Fő utca feletti dombokon az Öreg és az Újhegyi szőlőket találjuk.    

Mai tájhasználat 

Somogy területén a természetes életközösségek legnagyobb részét az erdők adják. E táj 
még ma is az ország egyik legerdősültebb megyéje, felszínét mintegy 27%-ban erdők borít-
ják. A Magyarországi erdősültségi cél 18%, amit ma az ország területének erdei nem érnek 
el, ebből is látszik, hogy ez az érték milyen kiemelkedő. 

A településen ma a Somogy megyei átlaghoz hasonlóan magas, ~26%-os az erdősültség. 
Nyim az erdőkkel borított dombok között úgy bújik meg, ahogy a rossznyelvek mondják: 
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ponyvát lehetne fölé feszíteni a környező dombokról. Az erdők a patakvölgyekből visszaszo-
rultak, a termelő mezőgazdaság vette át a helyüket.  

A külterületen a tájképre jellemző az épített elemek visszafogott megjelenése. Ez alól kivételt 
képez néhány jelentősebb gazdasági épület, amelyeket a domboldalakon jól láthatóan épí-
tettek fel a XX. század második felében. 

A tájszerkezet meghatározó elemei a mezőgazdasági művelésű területek, a vizes rétek és a 
vízfolyások környezetének ligetes-füzes területei.  

A külterületen nem alakult ki jelentős üdülőhasználat a volt zártkerti területen, vagy a külterü-
let többi részén. A településtől északra lévő szőlőhegy, pincék egy része felhagyott. A határ 
nagyrész művelt, rendezett és hasznosított, ennek az oka részben az, hogy nagy egybefüg-
gő területek vannak egy birtokban, egységes kezelésben.  

A belterület közelében lévő parlag területeket az Önkormányzat közmunka programban ker-
tészeti műveléssel hasznosítja. Ez a település számára több szempontból is nagyon hasz-
nos, mind a foglalkoztatottság, mind a hagyományos tájhasználat, növénytermesztés ha-
gyományának megőrzése miatt, társadalomépítés és az allergén gyomnövények terjedését 
is megakadályozza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A külterületi tájhasználatban konfliktusforrás a vadászat, vadgazdálkodás és a természetjáró 
turizmus egyidejű jelenléte. A magántulajdonú erdőkben, vadászhelyeken a vadászati idő-
szakokban jelentős korlátozást okoz a kijelölt turista utakon is az éleslövészet, hajtás.  

Az egy tulajdonban lévő birtokon a korábbi átjárások, történelmi útvonalak kezdenek elhalni, 
az elkerített területeken keresztül vezető út nem használható. Ez például a Kási vár megkö-
zelítésénél is felmerülő kérdés, jelentős kerülővel érhető el ma. A használatban lévő külterü-
leti utak megfelelően biztosíthatnák távlatban a települések közti kapcsolatot, azonban a tér-
ségi tervek nem ezen útvonalak fejlesztését tartalmazzák.  
 

Érvényben lévő településrendezési terv javaslatai 

A TRT 2001-2003 között készült, az Önkormányzat a CIVITAS BT. (Deák Varga Dénes) ve-
zetésével kidolgozott terveket elfogadta: 

- a Településfejlesztési Koncepciót 20/2001 (IV.03.) határozattal, 
- a Településszerkezeti tervet 6/2003 (IX. 25.) határozattal, 
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- a Szabályozási tervet 41/2003 (IX.26.) Önk. rendelettel. 

A TRT készítésének idején a falu és az ország gazdasági helyzete a mai szintnél jobb volt, a 
terv derűlátó fejlesztési prognózisok alapján került kidolgozásra. A településen belül új lakó 
és üdülő épületek építésével számolt, új beépítésre szánt területeket jelölt ki.  

A terv a belterület északi irányú bővítését tartalmazza, valamint a mai belterületi határon be-
lül a kertek egy részének beépítésére tett javaslatot. A szabályozási terv a belterületen belül 
az építési telkekre a falusias lakóterületekre vonatkozó előírásokat írt elő, az intézményekre 
is. Általánosságban 900 m2-es telkek építhetők be, 4,5 méteres építmény magasságú épüle-
tekkel, az ingatlanok területének 30%-án.  

Az érvényben lévő rendezési terv a külterületi területeket a meglévő tájhasználatok alapján 
sorolta be területfelhasználási egységekbe, övezetekbe. A külterületen nagyobb fejlesztési 
elképzelés számára új terület kijelölésére nem volt igény. 

A belterületi fejlesztések miatt, a belterülettől északra - a településen belül jónak számító - 
szántó területek lakóterületi besorolásba kerültek.   

A településszerkezeti terv az alátámasztó munkarészben kifejti, hogy a településen élők el-
lenzése mellett, a történelmi hagyományok és a falu fejlesztési lehetőségei miatt is, Nyim 
közúti kapcsolatainak javítási lehetőségeit tartalmazza. A rendezési terv a térségi tervben 
szerepeltett Bábonymegyer felé menő országos mellék – út megépítési lehetőségének helyét 
biztosította. Továbbá a Som felé tervezett települési mellékutat tünteti fel. A tervezett utak 
nem épültek ki, így a településből a környező falvak közvetlenül továbbra sem érhetők el. 

A szabályozási terv a belterületen a lakóutcáknál minimum 12 m szabályozási szélességet ír 
elő. Több helyen emiatt, az építkezések előtt,- a telkeket földhivatali szempontból rendezni 
kell. A terv turista és kerékpár utat nem ábrázol. 

A rendezési terv készítői a munkájukban a település megragadó táji környezetének megőr-
zésére a hívták fel figyelmet. A terv a magaslati pontok elépítését nem támogatta. A rende-
zési tervben a közutak mellett és a tájhasználatok találkozási vonalán fásítást javasoltak.   

A belterületen belül a laza falusias beépítési struktúra és a hagyományos beépítési mód 
megőrzését támogató terv készült.  

Értékvédelem 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek  

Sz. Megnevezés Cím (utca, házszám) Hrsz.      Lelőhely azonosító 
1. Kási vár  073 hrsz dombtető  59564   

A vár 29*21 méteres 
átmérőjével hazánk 
egyik legnagyobb 
földvára, a külterület 
dél-nyugati részén az 
erdőben található. 
Kettős árok rendszer-
rel körülvett kúp alakú 
magaslat tetején sík 
platóval. Az erősség 
védelmezte az alatta 

elterülő Kás nevű falut, mely a XIII. században a székesfehérvári káptalanhoz tartozott. Majd 
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a Csák nemzetség dudari ágának tulajdona lett. Később több szerzetesrend is osztozott a 
területen. 1460-ban Kás területének fele Torvei Ugrón tulajdonába került. A Kási vár hadá-
szati jelentősége kicsi, ezért a törökök inkább a ságvári erősség építését kezdték meg 1558-
ban. 

 
2. Kási-puszta  081/2 hrsz   84061 

Kás középkori falu maradványait a Kási vártól délre figyelték meg. Az 1332-37. évi pápai ti-
zedjegyzék szerint már ekkor mind két falunak plebániája is volt.  

A területeket tervi módosítás nem érinti! 

Más országosan védett építészeti elem a településen nem található! 

 

Helyi védett épületek 

Sz. Megnevezés Cím (utca) Hrsz.      A védettség jellege 
1. Római katolikus templom  Kossuth u.,  25    épülettömeg, homlokzatok, bel-

ső kiképzés   
2. Kereszt a templomkertben Kossuth u. 25 teljes objektum 
3. Kereszt  Kossuth u.,  225  teljes objektum 
4. Kereszt  Fő u.,  59  teljes objektum 
5. lakóház  Fő u.,  62  épülettömeg,   
6. lakóház  Fő u.,  73   épülettömeg, 
7. lakóház  Fő u.,  88   épülettömeg, homlokzatok, fa-

tornác 
8. lakóház  Fő u.,  89   épülettömeg,   
9. lakóház  Fő u.,  110  épülettömeg, homlokzatok, 
10. lakóház  Fő u.,  45/1  épülettömeg, tornác, 
11. lakóház  Fő u.,  219   épülettömeg, 
12. lakóház  Fő u.,  210  épülettömeg, homlokzatok, va-

kolatdíszek 
13. lakóház  Kossuth u.,  36  épülettömeg, tornác, 
14. lakóház  Kossuth u.,  26/1   épülettömeg, tornác, 
15. lakóház  Kossuth u.,  24/1   épülettömeg,    
16. lakóház  Kossuth u.,  23  épülettömeg,    
17. lakóház  Kossuth u.,  20   épülettömeg, tornác, 
18. lakóház  Petőfi u.,  202  épülettömeg, tornác, 
19. lakóház  Rákóczi u.,  119/1   épülettömeg, tornác, 
20. lakóház  Rákóczi u.,  140   épülettömeg, tornác, 
21. lakóház  Rákóczi u.,  142   épülettömeg, 
22. Kúria  Kási-puszta,  059/2   épülettömeg, homlokzatok, 

A koncepció a helyi védett épületek megőrzését javasolja, a listát kibővítve karakterében vé-
dendő épületekkel. 

A helyi védelemre javasolt épületek listáját lásd a településfejlesztési koncepció 3. sz. mel-
lékletében. 
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Természeti értékek, táji védelem 

Országos ökológiai hálózat területei: magterület, Natura 2000 területek 

A települést is érinti a nemzeti ökológiai hálózat, mely a szigetszerűen elhelyezkedő értékes 
természetközeli élőhelyeket kapcsolja összefüggő rendszerré. Az országos ökológiai hálóza-
tot az Országos Területrendezési terv (2003. évi XXVI. tv.) határolja le, ennek pontosítására, 
valamint a térségi jelentőségű ökológiai kapcsolatok megjelenítésére a megyei területrende-
zési tervek hivatottak.  
Az OTrT és a Balaton törvény előírásai értelmében magterületen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki.  

A területi lehatárolások a külterületet érintik, a védendő területek a külterület nyugati részén 
Ságvár nagy kiterjedésű erdőihöz, a ságvári dombok az ökológiai és Natura 2000 
szempontból védett területeihez csatlakozik, egy természeti egységet alkotnak. Az erdős 
területeket a terv védettként kezeli, változás nem érinti 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Nyim külterületén a Balaton törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi területet jelöl. A terüle-
tek a belterületet délről és északról is határolják, bele tartozik az ökológiai hálózati terület, a 
szőlőhegy és a patakvölgy területe. 

A településen lévő Nyim-patakot az erdőben lévő források táplálják, melyek ugyancsak vé-
dettséget élveznek.  

Ex lege védett területek, források 

A településen több forrás található. A források védelme az országos előírásoknak megfelelő-
en biztosítandó.  

Egyedi tájértékek, településtörténeti értékek, műemlékek, romterületek 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek mi-
nősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenység-
gel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Nyim külterületén kőke-
resztek, idős faegyedek egyaránt találhatók, melyek védelméről a HÉSZ előírásai gondos-
kodhatnak. 

2. Változtatási szándékok:  

A település épített és természeti, környezeti adottságainak valamit térségi szerkezetben be-
töltött szerepének figyelembe vételével a fejlesztési lehetőség a tájhasználat, mező és erdő-
gazdaság, vadgazdálkodás és az ehhez kötődő funkciók adódnak.  

A korábbi települési összeköttetések és a térségi tervben ábrázolt út koncepcionálisan to-
vábbra is szerepel, de a megvalósításra alternatív nyomvonalakon is mód nyílhat. A terv új, 
jelentős tájszerkezeti változtatást nem tartalmaz. 

A falu új lakóterületi bővítését a közelmúltban tapasztalható demográfiai folyamatok figye-
lembe vételével nagyon korlátozott mértékben javasolja a terv. A koncepció célja az érték-
megőrzés és fenntartható fejlődés. 
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Az Önkormányzat a tervezőkkel egyeztetve az alábbiakban állapította meg a Településren-
dezési eszközök célját, változtatási szándékokat: 

„A tervezés célja: 

A tervezésnek a fenntartható környezetet, a munkahelyteremtést, a mezőgazdasági termelés 
és feldolgozás, valamint a falu „szelid” turisztikai fejlesztési lehetőségeit kell szolgálnia. 
Ezekhez szükséges létesítmények elhelyezését, kialakítási lehetőségeit a településrendezés 
eszközeivel meg kell teremteni.  A terv kidolgozása során helyrajzi számos alaptérképre kell 
a Balaton törvény területi lehatárolásait feldolgozni. 

Tervezési feladatok: 

Belterületi fejlesztések 

A belterületen belül a temetőig van lehetőség új építési ingatlanokon építeni, ezeket a fej-
lesztéseket a meglévő terv már tartalmazta. (A falu északi határában, a temetőn túl kijelölt 
lakóterületi fejlesztés a tervből törlésre került.) 

A belterület a 045 hrsz-ú falusias lakóterületi (Lf) besorolású építési telekkel bővül.   

A játszótér és a kis híd között a patak mellett gyalogos zöld sétány és kerékpáros út megépí-
tésére lesz lehetőség. 

A terv feloldja a házi kertek beépítésére vonatkozó tilalmat, helyette településképi eljárás le-
folytatását írja elő.  

A 052/3-4 hrsz-ú sportterületen kisebb tó, pihenő-sport terület elhelyezését szeretnék meg-
valósítani. A szabályozási tervben a telek és környéke különleges sportterületi (Kk-Sp) beso-
rolást kapott.  

A 26/3 hrsz-ú telek különleges turisztikai (K-Tu) besorolása a lovas-terápiás központ fejlesz-
tését teszi lehetővé, a területen fedett lovarda építését tervezik.  
 

Külterületi fejlesztési javaslatok: 

 A településtől északra fekvő (095 hrsz.) mezőgazdasági területeken ökofalu létrehozását 
határozták el a tulajdonosok. A szelíd tájba, csendes környezetbe költözők fenntartható gaz-
dálkodást fognak folytatni. A 095-ös helyrajzi számú területből 22,3 hektár mezőgazdasági 
övezetből Kk-Ö jelű különleges beépítésre nem szánt ökofalu övezetbe kerül.  A terüle-
ten élők szándékaik szerint belső szabályrendszer alapján a fenntartható fejlődés szempont-
jából legoptimálisabb természeti és épített környezetet alakítanak ki, a meglévő beépítés za-
varása nélkül.  

A 65-ös sz. főút és a falu közötti völgyben a képviselő-testület vad-kalandpark felépítését 
támogatta. A parkban lehetőség lesz állattartásra, és szabadtéri lőtér, vendégfogadó várná a 
turistákat. A 9,35 hektáros területen Kk-V jelű különleges vadaspark övezet kerül kijelö-
lésre.   

A közigazgatási terület déli részén ma is működő vaddisznós-kert sok magyar és külföldi 
vadászt vonz. A park és a faluban élők, turisták együttélése problémákat okoz, ezért a ren-
dezési terv eszközei is szolgálhatják a területhasználat összehangolását és a szükséges fej-
lesztések elősegítését: 

-  A helyi építési szabályzat az erdőterületek megnyitását írja elő.  
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- A településrendezési terv a Kási kastély (059/2 hrsz.) környezetében különleges 
övezetek kijelölésével a terület hasznosítását segíti elő.   

- A természeti területen lévő erdők megóvása miatt a településközi út megépítésére 
alternatív nyomvonal került kijelölésre.  

A helyi turisztikai kínálat bővítése érdekében a TRT a települési turista és kerékpárút he-
lyét meghatározta, ennek megépítésével a környező természeti és régészeti értékek, vala-
mint a szomszédos községek megközelíthetők lennének. 

 
3. Hatáselemzés 

A fent részletezett konkrét változtatási szándékok nem veszélyeztetik a település épített és 
természeti értékeit. 

A belterületi módosítások a helyi lakosok mindennapi problémáinak megoldását szolgálják. A 
várható hatásuk a település életében pozitív, a lakos szám kismértékben nőhet, a helyi lako-
sok életfeltételeit javító beruházások megvalósulhatnak.  

A természeti szépségek látogathatóságát biztosítják a turistautak, kerékpárutak kijelölése.  
 

4. Összegzés 
 

Összességében elmondható, hogy a tervezett módosítások a természeti és művi értékeket 
nem veszélyeztetik, az értékmegőrzést szolgálják. 

A belterületen a helyi értékvédelmi rendeletben kell intézkedni, hogy a helyi sajátosságokat 
őrző beépítések jellege, arculata a jövőben is fennmaradjon. 

Az új, külterületi fejlesztések megvalósításánál figyelemmel kell lenni a tájkarakter őrzésére 
és a látvány és rálátásvédelemre, valamint a helyi hagyományok tiszteletben tartására. 

 

Adorján Anna      R.Takács Eszter  
Tájépítész                                              építész, Vezető településtervező TT1-1883/01 
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• A településfejlesztési koncepció a megadott linken nem elérhető, papír alapon, 
aláírva, lepecsételve kérik. 
• A területrendezési tervvel való összhangot igazoló rajzi és szöveges 
munkarészeket a szerkezeti terv előírt helyére kell tenni. 
A biológiai aktivitásértékének számítását az előírtak alapján kell elvégezni. 
A megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot a felülvizsgálat során el kell 
készíteni. 
A véleményező tervez aláíró lappal kérik ellátni, feltüntetve az összes tervező 
nevét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és a tervező saját kezű eredeti aláírását. 
Megváltoztatták a településszerkezeti terv tartalmát, a jóváhagyandó 
munkarészeket a szerint kell kidolgozni.  
A településszerkezeti terv elfogadásáról szóló határozat meg kell, hogy előzze a 
helyi építési szabályzat elfogadását. 
A helyi építési szabályzatba a BTv érintett előírásai rugalmas hivatkozással 
kerüljenek beépítésre, különös tekintettel a védelmi övezetek, funkcionális 
övezetekre való ráfedettségre. 
Javasolják, hogy az előkészített rendelettervezetet saját hatáskörben és a jegyző 
bevonásával át kell tekinteni. 
A HÉSZ-t és a mellékletét képző szabályozási tervet a településszerkezeti tervvel 
összhangban kell elkészíteni. 
A szabályozási terven kérik feltüntetni, hogy ”Készült az állami alapadatok 
felhasználásával.” 
Ha az OTÉK meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények 
vannak megállapítva, akkor a főépítész külön hozzájárulását kell kérni. 
• A részletes programban leírt módosítási szándékok nem mindegyike került 
alátámasztásra képviselő-testületi döntéssel, következő megkeresésig ezt pótolni 
kell. 
A külterületi, mezőgazdasági utakat nem indokolt kiszabályozni, jelentős költség. Ha 
a pályázat szükségessé teszi, akkor nincs kifogásuk. 
Környezeti vizsgálat készítése szükséges. 
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• Javasolja az ökofalu helyett az üres telkek beépítését. 
• Turisztikai terület tervezését nem kifogásolja. Viszont a sportlőtér és állatpark 

egymásmellettiségét ellentmondásosnak tartja. 
• A Disznós park fejlesztését és a mellékút nyomvonalának felülvizsgálatát 

támogatja. A Kási kastély és a 041/3 hrsz.-ú gazdasági major szabályozásának 
felülvizsgálatát támogatja. 

• A Rákóczí és Petőfi utcák szabályozási szélességének csökkentését nem 
támogatja, a közműellátás, csapadékvíz elvezetés megoldásai és a közterületi 
parkolás lehetősége miatt. 

• 114 hrsz.-ú telek hátsó részén étépítési telek kialakítását sem támogatja. 
• A szőlőhegyi ingatlanok megközelítésének biztosítását támogatja. 
• A településrendezési terv a Ságvár-Nyim közötti kerékpárút kiépítési 

lehetőségére is megoldást szeretne. 
•  A tervezés során kéri figyelembe venni Somogy Megye Területrendezési 

Tervéhez kapcsolódó - közgyűlési határozattal elfogadott - célkitűzéseket, 
amelyek a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján: www.som-onkorm.hu a 
Programok, tervek menüpont alatt megtalálhatók. 
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Kaposvári Járási Hivatal, 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal  
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 
Pf.: 281 

 
S0-04/ D /EOH/17 85-2/201 
4. 
Üi: Hajdú Ádám régészeti 
felügyelő 
Tel: (82) 527 249 
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• Az örökségvédelmi hatástanulmányt tartalmazza a dokumentáció. Régészeti 
lelőhelyek 2 db, melyen nyilvántartott műemlék nem található 

• A nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő engedélyezési eljárás során 
Kaposvári Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági 
állásfoglalása szükséges. A földmunkával járó beruházásokat el kell kerülni. 

• Örökségvédelmi érdeket nem érint. Egyeztetést kérnek a Disznós parkhoz 
kapcsolódó Kási kastély és Kási-vár megközelítését könnyítő út kialakítása 
kapcsán. 

• A turista és kerékpárutak nyomvonala kapcsán további egyeztetéseket tart 
szükségesnek. 
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Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósága 
8229 Csopak, Kossuth u. 16. 
 
…1436-9/2014 
Üi: Rozner György 
Tel: (87) 555-260 
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• A módosítások ellen kifogást nem emel, valamint tái és természetvédelmi 
szempontból a tervmódosítás tematikáját elfogadhatónak találja. 
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Somogy Megyei 
Kormányhivatal,  
Erdészeti Igazgatósága 
7400 Kaposvár, Fodor József 
tér 1. 
 
SOG/39/3575-3/2014 
Üi: Ruppert Nándor 
Tel: (82) 529 200 
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• A következőkre hívja fel a figyelmet: 
− Disznós park fenntartását és fejlesztését szolgáló településrendezés 

(060-as hrsz. és térsége) 
− átvezető, települési mellékút nyomvonalának felülvizsgálata 
− Kási kastély szabályozása 
−  041/3 hrsz-ú terület, gazdasági major szabályozásának felülvizsgálata 

• A részletes programból kiragadott egységhez szeretné jelezni: 
− a nyilvántartásban 059/3 hrsz-on Nyim 8 H, a 059/4 hrsz-on Nyim 8 J, 

060/2 hrsz-on Nyim 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K és a 061/3 hrsz-on Nyim 
8 M erdőrészletek szerepelnek 

− A tervezett rendezés céljai és várható következményei nem lehetnek 
káros hatással a nevezett erdőrészeket tekintve. Esetleges változtatás és 
módosítás során az érintett erdőrészlet semmiféle károsodás nem 
veszélyezteti. 

• Kéri megnevezni a 059 hrsz és a 060-as hrsz és térségében tervezett konkrét 
változtatási javaslatokat, melyekből egyértelműen kiderülne az erdők 
érintettsége. 
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Somogy Megyei 
Kormányhivatal,  
Növény-és Talajvédelmi 
Igazgatóság 
7400 Kaposvár, Guba 
Sándor u. 20. 
 
23.2/2018-2/2014 
Üi: Berta Gyula 
Tel: (82) 528 720 
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• Érvényesítést kéri az alábbiakra vonatkozóan: 
− A jelenlegi mezőgazdasági hasznosítású földrészeken tervezett 

beruházásokat úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező 
termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

− A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti 
hatások a környező termőföld mindségében kárt ne okozzanak. 

− A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a 
humusz termőréteg mentéséről és hasznosításáról. 

− Amennyiben a beruházás által igénybe vett terület a 400 m2-t meghaladja, 
úgy a humuszos termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával 
kapcsolatos munkákat a beruházás engedélyezése céljából készített 
talajvédelmi tervnek kell tartalmaznia. 

− A beruházás megvalósítása során a keletkezett mentett humuszos 
termőréteg teljes mennyiségét a beruházás során igénybe vett 
földrészleten kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos 
termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 
métert ne haladja meg. 

− Amennyiben a mentett humuszos termőréteg felhasználására az igénybe 
vett területen a fenti feltétellel nincs lehetőség, a felhasználásra nem 
kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként 
felhasználható, erre a célra a szomszédos mezőgazdasági hasznosítású 
földrészletek tulajdonosai felél átruházható. 

 
• Kéri továbbá a tervezés során az alábbi szempontok figyelembevételét: 

− A tervezett fejlesztések környezeti hatásainak figyelembevétele a 
mezőgazdasági területek vonatkozásában, a termőréteg mindségének 
megűzése céljából. Védőövezet szükségességének vizsgálata. 

− A termőterületek védelméhez szükséges beavatkozások (pl. védőerdő, 
művelési ágak megváltoztatása, stb.) talajvédelmi vonatkozásai; 

− A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59l200B. (lV. 29.) FVM. 
rendeletben megfogalmazott „helyes mezőgazdasági gyakorlat" 
szabályainak érvényesítése mezőgazdasági tevékenységet végzők körében. 

− A külterületi mezőgazdasági területek belterületbe vonása esetén a 
vízlefolyási viszonyok figyelembevétele: . az milyen hatással van a 
szomszédos mezőgazdasági művelésű területekre, - hogyan befolyásolja a 
táblásítást, a termőföldek megközelítését, hogyan befolyásolja a 
talajvédelmi-, meliorációs-, öntözési létesítmények működőképességét, a 
talajvédő gazdálkodás alkalmazásának feltételeit; 

− A belterületi csapadékvíz elvezetés hatása a mezőgazdasági területekre; 
−  Az Önkormányzatok tulajdonában, kezelésében levő földutak és 

vízelvezető árkok karbantartásának gyakorlata a településrendezési 
tervben szerepeljen, és azt az Önkormányzat rendelettel szabályozza. 
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Somogy Megyei 
Kormányhivatal, 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
7400 Kaposvár, Fodor József 
tér 1. 

 
SOR/074/00374-9/2014. 
Előadó: Szomjúné Mészáros 
Judit 
Tel: (82) 528 400 
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• Felülvizsgálatukban közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel. 
• A Hatóság a tovább egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 
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Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
7400 Kaposvár, Somssich Pál 
u. 7 
 
36400/58/2015 
Üi: Halvax Péter tű. fhdgy. 
Tel: (82) 528 995 
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• Tűz- és polgári védelmi szempontból kifogást nem emel. 
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Somogy Megyei 
Kormányhivatal,  
Földhivatal 
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 

 
10.141/4/2014 
Üi: Illés László 
Tel: (82) 527 230 
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• A következő kiegészítéseket tették: 
− A Balaton törvénnyel való összhang megteremtése ellen nincs kifogásuk. 
− A Kási kastély szabályosa (059 hrsz): Az ingatlan-nyilvántartás szerint a 

G59 hrsz-ú földrészlet 4 db önálló földrészletre lett megosztva. A 059/2 
hrsz-ú földrészlet kivett, a 059/3 hrsz-ú földrészlet erdőművelési ágú 
területet, melyeket véleményezése nem tartozik a Földhivatal 
hatáskörébe. A 059/1 hrsz-ú földrészlet „c” alrészlete, a 059/4 hrsz-ú 
földrészlet „d” alrészlete erdőművelési ágú, melyek véleményezése nem 
tartoznak a Földhivatal hatáskörébe. 

− Az egyezetési anyag nem tartalmazza, hogy a fennmarad ó 
mezőgazdasági rendeltetésű területeket érinti-e a szabályozás 
módosítása ezért nem véleményezhető. 

− A  041/3 hrsz-ú kivett művelési ágú (major) terület szabályzásával, ha az 
a földrészleteken belüli szabályozást jelenti, nincs kifogásunk. 
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Somogy Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőssége 
7400 Kaposvár Vásártéri út 2. 
 
SO/UO/55/0/2015 
osztályvezető: András Erik 
Tel: (82)527-640 

 

• a közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket nem ismerik, 
ezért kérik hogy tájékoztassuk őket ezekről 
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Pécsi Bányakapitányság 
7623 Pécs, József Attila u. 5. 
 
PBK62970-2/2014 
Üi: Gacsályi Márta 
Tel: (72) 314 952/220 
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• Az alábbi adatszolgáltatást nyújtja: 
− A település területén szilárdásvány bányászati bányatelek nem található. 
− A település területén megkutatott és nyilvántartott ásványi 

nyersanyagvagyon nem ismeretes. 
− A település területen szénhidrogén bányászati létesítmény és 

szénhidrogén szállítóvezeték a Bányakapitányság nyilvántartása szerint 
nem található 

−  A település területe a Felszínmozgásos területek kataszterében nem 
szerepel, azonban a település morfológiai viszonyai és fölldtani felépítése 
lapján megállapítható, hogy a község területe felszínmozgások 
kialakulására alkalmas és erózióra igen érzékeny területen található. 
 

• A földtani felépítés valamint a község területére jellemző felszínmorfológiai 
viszonyok alapján Bányakapitányság javasolja, hogy: 
− Az Ökofalu kialakításának szabályozási kereteit geotechnikai szakvélemény 

figyelembe vételével készítsék el. 
− A szabályozási tervlapon kerüljenek lehatárolásra azon építési területek, 

ahol nyitott állapotú kőzetfal található. Ezeken a területeken új 
építmények elhelyezéséhez, valamint az építészeti tervek földtani 
megalapozásához geotechnikai és mérnökgeológiai dokumentáció 
készítendő. A lehatárolás során tisztázni kell a nyitott állapotú löszfalak 
lábvonala előtti és a peremvonala mögött kialakítandó védősáv (nem 
beépíthető területsáv) kiterjedését. (Földtani veszélyforrás területe.) 
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Somogy Megyei
Katasztró favéd el m i lgazgatőság
w\\\ffi

H-7400 Kaposvár, Somssich Pálu.'7. H H-7401 Kaposvár, Pf.:7I
Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu

Szám: 364001 58120 1 5.ált

pistár péter
polgármester

Nyim Község Önkormán yzata

Nvim
Fő u. 65.
8612

Tárgy: Nyim településrendezési
eszközeinek vélemény ezése.
Ügyintéző: Halvax Péter tű. f}rdgy.
Telefonszá m: 82l 528-99 5

P@L,ern,

:"t{"} !"J íi ll, r l,"li á;;ti
,;;i fr

Tisztelt Polgúrmester Úr !

Ertesítem, hogy Nyim településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán véleményezésre
megküldött anyagát, az épített környezet alakításáről és védelméről szóló 1997 . évi LXXVil.
törvény (a továbbiakban: Tv.) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesáési stratégiráról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
üelepülásrenÁezpsLsajátosjogintézményekről szóló 3I4l20I2. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján
felülvizsgáltam.

A megkiildött településfejlesáési koncepció ellen iparbiáonsági, űz- és polgári védelmi
szempontból kifogast nem emelek.

A terv további egyeztetési eljarasában részt kívránunk venni, illetve a rendezési terv
módosítását követően azt szakvéleményezésre kérem írásban megküldeni.

KaPosvár' 2015' január 7 ' 
Tisztelettel:

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: I.Irattár

2. Címzett

Wéber Antal tű. ezredes

Takács Attila ,,lüD{ §

fu,tt9

(r2J**.



Torvai Község Polgármestere

8660 Torvaj, Kossttth.La}os utca-23**
: §].;. 1-1:;.lií,i ilt"i"r;. l."ls. Ümh,onrrrámxi

Te l efo n : ia ll_uszx--;íY§i9l-
: :li"tl'*tt 

1015 JAl{. 1 3
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Ügyiratszám : 50007 l20t 5.
Ügyintéző: Ágh Tamás
Email : agh. tamas@tab-ph. hl

ia*'-*'

Tárey: Nyim Község rendezési tervének
véleményezése
Hiv.szám: 16I-5212014.

Nyim Község Önkormányzata

8612 Nvim
Fő utca ó5.

Tisaelt Pistar Péter Polgármester Ur!

Torvaj Község Polgárrrestere nyilatkozom, hogy Nyim Község rendezési tervének
módosíüásával a mellékelt tervdokumentació alapj an egyetértek.

A rendezési tervről további tájékoztatast nem igényelek.

Á[asrogtatásomat a településfejlesáési kolrcepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökr,ől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szólő 3l4l20l2. CXI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés c) pontja
alapjánadtam ki.

Tab, 2015. január 6.

Tisztelettel:

@&^.
C.^,r_.



Bábonymegyer Község Polgármestele
;l;{,4 ü ísr r: yvt;,*,&p #nkurmám1,'

8658 Bábonymeryer, Dózsa Gy. u. 50."" §"fif;v;11ai

Telefon: 841525-265 i:-l;iülí?i[ 
2015 JA}l. 1 3

Ügyiratszám : 50007 -I l20l 5.

Ügyintéző: Ágh Tamás
Email : agh.tam?s@tab-ph.hu

Tárgy: Nyim Község rendezési tervének
véleményezése
Hiv.szám: 161,-5212014.

Nyim Község Önkormán y zata

8612 Nvim
Fő utca 65.

Tisztelt Pistar Péter Polgármesbr Úr!

Bábonymegyer Község Polgármestere nyilatkozom, hogy Nyim Község rendezési tervének

módo sításával a mellékelt tervdokumenüíció alapj an e gyetértek.

A rendezési tervről további ájékoztatástnem igényelek.

Állasfoglalásomat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiaró| és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogint?zményekről szóló 3 t4l20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés c) pontja

alapjan adtam ki.

Tab,2015. január6.

Tisáelettel:

QN.*



Ügyiratszám: SOD/08/1612015,

Ügyintézó: Kadlicskó Krisztián
Telefon: 201296-76-87

Tárgy: Nyim Község településrendezési
eszközök felülvizsgálatának
e l őzetes tájékoztatás i sza kasza

Hiv.szám: 161-5212014.
Ügyintézőjük: FilotásAntal

tU
S otvto cy Mr cyr.tr.*.,-*.,

Konr,tÁr.rvHrv
!Szátn

EpírÉsücyl Es öRóKs.Gurourj, n,uoro, lr r -s I 
j.,,{s-

Ármut FóErírtszr InooÁ *-ffi-

pistár péter
po!gármester

Nyim Község Önkormá nyzata
Nvim
Fő utca 65.
8612

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszfési
stratégiáról és a településrendezési eszközökról, valamint egyes területrendezési sa.láíos
jqintézményekól szóló 314120'12. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 37. § előírásai
aIaírián tafr*oaatast ad arról, ltogy NyFn Közseg Önkormányzatának Képviseló-testülete a 29t2014.
N|. 24-' Kt határozata alap.ián - a 2O13. január ,t. hatályba lépet (új OTÉK) tervezés ideje alatt
hatályos állapota alapján - felülvizsgálni kívánja tebpülésük településrendezési terveit.

Meqkeresó levelében táiékoztatást ad arról. hoqv. a településfejlesztési koncepciót elfogadták 74l2O14. (Xl. 13.) képviseló testületi határozattal;. az elfogadott településfejlesztési koncepció a megadott linken elérhetó;. a rendezés célja és várható hatása kifejtésre került;. a jogszabály-harmonizáciőn túl 7 fópontban módosítási igény is keletkezett.

A hatályos településrendezési eszközök:, 4112003. (lX. 25.) számú Képviseló-testületi határozattaljóváhagyott településszerkezeti terv;, 612003. (lX 26r) számú önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat (a
továbbiakban: HESZ),

l. A településfejlesztési koncepcióról
Az elfogadott településfejlesztési koncepció a megadott linken nem érhető el. Kérjük következő
megkeresésük alkalmával papír alapon eredetben aláírva és lepecsételve megküldeni szíveskedjenek
az elfogadott településfejlesztési koncepciót, mely a településrendezési tervek alapját képezik.

!!. A településrendezési eszközökről
A településfejlesztési koncepció egyeztetési anyagában a jelenleg hatályos településrendezési tervek
csatolásra kerültek. A megküldött szerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és annak mellékletét
képező szabályozási terveket tekintjük a felülvizsgálat alapjának.

lll. A településrendezési eszközök felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó követelmények

összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai elóírások
figyelembevételével, valamint a TFR 4. § (2) bekezdése alapján a területrendezési tervek
rendelkezéseivel összhang ban kell elkészíteni,
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A településrendezési eszközök módosítása során az Országos Területrendezési Tervrólszóló 2003.
évi XXV|. Törvény (a továbbiakban: OTrT), valamint a Btv. településre vonatkozó előírásait kötelezóen
érvényesíteni kell.

A területrendezési terwel való összhang igazolása a településfejlesztési koncepciónál
megtörtént. Kérjük a Btv. 4/B. §, illetve a BN. 22lA, § (3) bekezdése teljesülését igazoló rajzi és
szöveges m u n karészeit a szerkezeti terv e lóírt helyén szerepeltetn i.

A biológiai aktivitásérték szinten tartását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló
912007. (lV. 3.) ÖTM rendelet elóírásai alapján szükséges igazolni.

Tájékoztatjuk, hogy a TFR előírásainak megfelelóen azokat az 1. mellékletében részletezett
megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot melyek még nem
készültek el a felülvizsgálat során el kell készíteni. A TFR előírásai szerint elkészült munkarészeket a
szerkezeti terv megfeleló részénél szerepeltetn i kell.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településtervezöi tevékenységet az Étv, elóírásain túl az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakolási tevékenységről szóló 26612013. (Vll. 11.) Korm.
rendelet 14. § részletezi. A véleményezendő tervet kérJük aláíró lappal ellátni, feltüntetve a feladat
elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését
és a tervező saját kezű eredeti aláírását.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az $ jogszabályi előírások megváltoztatták a településszerkezeti
terv tartalmát (TFR 4. melléklet). Kérjük a jóváhagyandó munkarészeket annak megfelelóen
kidolgozni.
Tájékoztatjuk, hogy a településszerkezeti terv és a helyi építési szabá|yzat módosítása készülhet
egyszerre, de a településszerkezeti terv elfogadásaról szóló határozat meg kell, hogy előzze a helyi
é p ítés i szabály zat e lfo g adását.

Kérjük, hogy a helyi építési szabályzatba a Balaton-törvény érintett előírásait rugalmas hivatkozással
keíillienek beépítesre, kübnös figyebmmel a védelmi övezetek, funkcionális övezetekre való
r*megéíE-
A rendeletalkotás során kérjük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a
jogszabályszerkesztésról szóló 6112009. (Xll. 14.) IRM rendelet elóírásait figyelembe venni.
Javasoljuk, hogy az elókészített rendelettervezetet saját hatáskörben és a jegyzó bevonásával
áttekinteni szíveskedjenek, különös tekintettel a jogalkotással kapcsolatos normák érvényesüléséért.
A HESZ-t és az annak mellékletét képező szabályoási tervet a településszerkezeti terwel
összhangban kell elkészíteni, az állami ingatlan-nyilvántiartási alaptérkép felhasználásával, a
szabályozási tartalomnak megfeleló méretarányban. A szabályozási terven kériük feltüntetni, hogy
,, Készü lt az állami alapad atok felhasználásával".
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a terv készítésekor az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253t1997. (Xl1.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK)
meghatározott követelményeknél megengedóbb követelményeket kívánnak megállapítani, akkor a
TFR 28, § (4) bekezdése alapján az állami főépítész külön hozzájárulását kell kérni, összefoglalva a
módosítás tárgyát és annak jogszerűen alátámasáott indokolását.

lv. Tervezett módosításo król

1. A településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló döntés
A megkeresó levélben a Balaton-törvényben meghatározottaknak való megfeleltetés miatti
felülvizsgálaton túl 7 fópontban, illetve további alpontokban egyéb módosítási szándékok szerepelnek.
A részletes programban leírt módosítási szándékok nem mindegyike kerül alátámasztásra a 2912014,
(Vl. 24.) számú képviselő{estületi döntéssel. Kérjük, hogy minden módosítási szándékot a képviseló-
testület döntésére alapozzanak. Az erről szóló képviselő testületi döntést legkésóbb a következó
megkeresésükkor meg kell küldeni.

2, út szabályozások felülvizsgálata
lrányadónak tartjuk a közlekedés egyeztetésével érintett államigazgatási szerv véleményét, valamint
kéiük az OTÉK26. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel lenni.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a külterületi, jellemzően mezógazdasági utakat nem indokolt
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kiszabályozni, figyelemmel arra, hogy az önkormányzatokra jelentős költségterhet ró. Amennyiben a
pályázat ezt indokolttá és szükségessé teszi, a módosítás ellen kifogást nem emelünk.

Eqvebekben:
A TFR 37. § (6) bekezdés előírásai alapján nyilatkozunk arról, hogy a véleményezési
dokumentációt papír formátumban, valamint elektronikus adathordozón is kériük. A
véleményezési eljárás további szakaszában résá kívánunk venni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a települési fóépítész közreműködése a teljes egyeztetési eljárás során
szükséges, mivel - az Etv. 6/A.§ (3) bekezdése alapján - az önkormányzaI településrendezési
feladatát települési vagy térségi önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. Az érintett
főépítész hivatott biztosítani a településrendezésieszközök módosítása során az eljárásjogi szabályok
megtartását (előkészítés, koordinálás). Kérjük az egyeztetési eljárás minden szakaszában fóépítészt
alkalmazni, mivelalkalmazásaazÉtv. rendelkezése alapján a rendeletalkotásifolyamathoz szükséges
eljárási szabálynak minősül, amelynek sérelme a megalkotni kívánt rendelet közjogi érvénytelenségét
eredményezi. A hivatkozott eljárási jog sérelmének fennállása esetén az illetékes megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálhatja eljárásjogi és anyagi jogi
szempontból a településrendezési döntés jogszerúségét (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 132.§).

Kérjük, hogy a fóépítész a megküldésre kerüló dokumentumokon ellenjegyzésével igazolja a
tényleges közrem űködést.

Az állami főépítész feladatát és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 28812010.
(xu.21.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdés 2. pontja, a fóépítészitevékenységrőlszóló 190/2009. (lX.
15.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességétafóépítészi tevékenységről
szóló Korm, rendelet 2, § (2) bekezdése, valamint 2. melléklet 5. sora állapítja meg.

A településrendezési eszközök fe!ülvizsgálatára es módosítására vonatkozó elózetes
áiékoáatásunkat a TFR 37. § (4) bekezdés b) pontjára figyelemmel adtuk.

lfrana breban i§ frltú,rüt( a figydniet a egyes tervek* lletve programok környezeti vizsgÉlatáról
szÉ/rő?í2Ü06.-(|. 1í-) Korm. rerrdelet (továbbiakban:,Kr.) 1. § (2) bekezdése szerinti mindig kötelező
kömyezetivizsgálat lefolytatása arra a tervre, illetve programra, amely az 1. mellékletben szerepel. Az
1. melléklet 2. pontja szerint a település egészére készuló településszerkezeti terv, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv környezeti vizsgálat lefolytatásara kötelezett. A megküldött kérelem a
215005. (l. 11 ) Korm. rendelet szerinti eljárásra vonatkozó kérelmet nem tarüalmazott. Erre
vonatkozóan külön kérelmet kérünk elóterjeszteni, ez külön eljárás, külön jogszabály szerint is
történik, a TFR rendeletben szabályozottaktól eltérő határidók vonatkoznak rá. A Kr. 10. § szerint a
kidolgozónak a terv, illetve program tervezetét a környezeti értékeléssel, valamint legalább a
környezeti vizsgálat során kapott vélemények és észrevételek összegzésével együtt kell benyújtania
az elfogadó részére.

Az államifőépítész hatáskörét aKr.7. § (1) bekezdés rendelkezése alapján a Kr.3. számú melléklet
l1.2.b) pontja, illetékességét a fóépítészi tevékenységről szőló 19012009. (lX. 15.) Korm. rendelet 2.
mellékletének 5. sora állapítja meg.

Kaposvár, 2015. január 6.

Tisztelettel:
Dr. NeszményiZsolt

kormánymegbízott
ifi. Horváth János

hivatalvezetó, ál lami fóépítész

Kapiák:
1. címzett
2. irattár
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Tárgy: Nyim község településrendezési
eszközei nek felülvizsgálata
Hiv,sz: lü-5a2V4

Ügyiratszám : 1 0.1 41 l 4l2O1 4

Ügyintéző: lllés László

pistár péter
Nyim Község Polgármestere
Nv!m
Fő u.65.
8612

Tisáelt Polgármester Úr!

Nyim község településrendezési esd<özeinek fdülvizsgálatával +lőzetes tájékoáatási szakasz -

ká|csotatban- a 'sorogy Megyei Kormányhivatal FödhivataIának (továbbiakban: FÖldhivatal)

véieményezési jogkörben kialakított állásfoglalása a ktivetkező:

A Földhivatal a telelpütésfejlesáésikoncepció egyeáetésianyIagát a2014.jÚ|ius 14én kelt'10.14112014

számú átiratában +észletese+ váeményeáe-A váemáryezés tartalmaá+_ __

- művelési ág változások felülvizsgálatával,
- Lovas Terápiás Központ kialakításával,
- Lakó{]dülóteíületi fejlesáésekkd,
-Ötmu kidakításárral,
- DkBacpaík f§lesáésévd,
- Sport lfier es áltatraík kidakításád,
- Sport (teí,ez) palya kk lakítfoád,
- uiar riyom,lfnannakfdülüagátatáEl, kgrd<otiárd kapcsolfu§.vgen*ryiOtet -: -

Váernerryezesünkben fog1altakat változaüanut biábbna b furrrrtartiuk A trivd<d safulú meÜerc:les
alapján a következó kiegeszíteseket tesszük:

- A Balaton tiiwénnyeI való &sz|rang megteremtése dlerr nirrcs kifogffiuíúL

- A Kás! kastély szabályoáa (059 hrsz): Az ingaüarr-nyilvántartás szerirrt a G59 hrszri filtrsdá4 db
önálló földreszietre lett megrositva. A 059/2 hrszri ítildrés/et kivett, a 059/3 hnsz+i ftld]€sáereídÖ
művelési ágú területet<, me,lyet< véleményezése ne{n tartozrrak a Födhivatal hatffikÖí€be. AGÍryí rísz{i
földrés/et;c alrészlete, aó5gt4 hrsz-ú földrészlet "d'alrészlete erdó művdési agú terül€lelq írr€rrí€t

véleményezése nem tartoznak a Földhivatal hatásktirébe.
Az egyeáetési anyag nem tartalm azza, hogy a fennmarad ó mez@azdasági rendeltetésii terÜ#ret
érinti-e a szabályozás módosítása ezért nem véleményezhető.

- A o41l3 hrsz-ú kivett művelési á9ú (major) terület szabályoásával, ha az a fÖdtésáefien bdÚli
szabályozást jelenti nincs kifogásunk.

74OO Kaposvár, Csokonai utca 3. Teleíon: (82) 527 23O Fax (B2) 527 24O

E-mail : kaposvar_m@takarnet. hu Honlap : www.somogy. gov. hu
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A. véleményezési eljárás további szakaszaiban a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatata résákíván venni.

Kaposvár, 2015. január 6.

Molnár Gábor szakigazgatási szerv vezető megbíásábol :

Értesül:
siófoki Járási Hivatral Járási Földhivatala siófok
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Tárev: Nyim Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához előzetes tájékoztatő

A Pécsi Bányakapitanyság (továbbiakban: Bányakapitrányság) Nyim Község Polgármes-
terének megkeresésére, a településfejlesáési koncepcióről, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37.§ (a)
bekezdésére hivatkozva Nyim Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatávalkap-
csolatosan

1. az alábbi adatszo|gáItatást nyújtja:

- A település területén szilardásvány bányászati brányatelek nem található.
- A település területén megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem

ismeretes.
- A település területen szénhidrogénbányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóve-

zeték a Bányakapiányság nyilvantartása szerint nem található
- A település területe a Felszínmozgásos területek katasáerében nem szerepel, azonban

a település morfológiai viszonyai és ftldtani felépítése alapján megállapítható, hogy a
község területe felszíwnozgások kialakulására alkalmas és erózióra igen érzékeny te-
rületen találhatő.

2. A foldtani felépítés valamint a krizség területére jellemző felszínmorfológiai viszonyok
alapján Bányakapitanyság javasolj a, hogy

- Az Ökofalu kialakításan ak szabályozási kereteit geotechnikai szakvélemény figy.-
lembe vételével készítsék el.

- A szabályozási tervlapon kerüljenek lehatárolásta azon építési területek, ahol nyitou
állapotú kőzetfal található. Ezeken a területeken új építmények elhelyezéséhez, vala-
mint az épitészeti tervek földtani megalapozásáútoz geotechnikai és mérnökgeológiai
dokumentáció készítendő. A lehatárolás során tisáázni kell a nyitott állapotú löszfa-
lak lábvonala előtti és a peremvonala mögött kialakítandó védősáv (nem beépíthető
területsáv) kiterj edését. (Földtani veszélyforrás területe.)

PÉcst BÁruynKApITÁNyőÁó
7623 PEcs, JoZSEF ATT|LA U. 5. 7602 postafiók_61

''.'.'8 (06-72) 314-952,510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbíh:hü-"'"

Nyrvr Közsnc PolcÁnMEsTERE

.'"-...."'.'é#-...#..

".,. ".,;.zös Ögll
Hivatat

201q !,.| í 3

Iktatő szám : PBW 29 7 0 -2 l 20 l 4
Ű gy itttéző : Gacs ályi Márta
(l 7 2 13 1 4 -9 52 l220, E marta. gacsall,i @mbíh.hu)

Hiv. szám: 16I-52/2014
Ü gy intéző : Filotás Antal
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3. A Bányakapitanyság az eljarás további szakasÁbalis résá kíván venni.

A Bányakapitányság indoklásul a következőket adja elő:

Nyim Község Önkormányzata megkereste a Banyakapitányságot a község településren-
dezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatosan. A feliilvizsgálat célja a magasabb szintű
terveknek való megfeleltetés, a fenntartható környezet, a munkahelyteremtés, amezőgazdasá-
gi termelés és feldolgozás, va|arrtint a falu ,,szelid" turisáikai fejlesáési lehetőségeit szolgáló
létesítmények elhelyezéséhez, kialakítási lehetőségeihez atelepilésrendezési eszközök meg-
teremtése.

A módosítással érintett területekkel kapcsolatosan a Bányakapitányság az I. pontban adta
meg tájékoztatását.

A község beltertiletének magja a Nyimi-patak néven ismert vízfolyás mentén alakult ki.
A település fokozatos kiépülésének eredményeként az etőziős fovölgybe oldalirányokból
becsalakozó mellékvölgyek is a belterüIethez kapcsolódtak, A fővölgy oldalaiban és a nála
szűkebb keresztmetszetű mellékvölgyekben előbukkanó rétegek szerint a felszínhez közelt
földtani felépítésre az eolikus kifejlődésű kőzetlisú. és változatainak előfordulása jellemző. Az
adott ftjldtani felépítés, valamint a belterületre jellemző felszínmorfológiai viszonyok alapjan
megállapítható, hogy felszínnozgások kialakulásara alkalmas és erózióra igen érzékeny terü-
letrészen található a község belterülete. A község telepüésrendezési tervének és helyi építési
szabályzatának összeállításakor az épített könryezet hosszú távú fennmaradásárrak biáosíüása
érdekében alkalmazkodnia kell a földtani felépítéshez és a morfológiai viszonyokhoz, ennek
érdekében javasolta a Bányakapitányság a 2. pontban leírtakat.

A Bányakapitányság a 3. pontban a Rendelet 37. § (4) bb) pontjaszeriffitett nf'tlatkozfröt.

A Bányakapitányság előzetes tájékoztatásat a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bá-
nyászati Adattár Észétképező, Bányakapitán1l51ig adattírábanmeglévő adatok és dokumentá-
ciók felhasználásával, a településfejlesztési koncepciórőI, az integrált településfejlesáési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos joeirr-
tézményeL<ről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (4) bekezdése alapján adta ki. A
Bányakapitányság hatáskörét abányászattól szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), vala-
mint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányakapitányság illetékességi területéről a
26712006. Korm, rendelet 1. melléklete rendelkezik,

Pécs, 2015. január 8.

l István

Kapja:
l, Nyim Község Polgármestere 8612 Nyim, Fő utca
2. Irattár

65.

akapitány
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Nbtery, ésTalajr,#e|mi

Nyim Község Polgármestere

Nvim
Fó u.65.
8612

Kaposvár, 2015, január 7.
Tárgy: Szakhatósági vélemény
l kt szám: 23.21201 8-21201 4
Hivatkozási szám: 161 -5212014
Ügyintézó: Berta Gyula
Melléklet:

Nyim Község Polgármesterének 161-5212014 ügyitatszámú,2014. december 19.-ikeltű
megkeresésére

SZAKHI+LéJ*1??'J!'*rr",

Adok Nyim Község településrendezési eszközeinek felülvuzsgálatához (készítette: Pro Ach Építész
Stúd ió (Budapest), 201 4-ben.
A szakhatósági vélemény az általános mezógazcasági területen létesülő beruházások által érintett
területre vonatkozik. Az egyeztetési anyagban az alábbiak érvényesítését kérem:

megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei
ne romoljanak.

termőfóld minóségében kárt ne okozz.anak.

mentéséről és hasznosításáról.

termőréteg letermelésével, mentésével, hasznosításával kapcsolatos munkákat a beruházás
en gedélyezése céljából kész ített talajvédel ln i tervnek kell tartalmazn ia.

mennyiségét a beruházás során igénybe vett földrészleten kell felhasználni úgy, hogy a
kialakított felsó humuszos termőréteg vaslagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt
az 1 métert ne haladja meg.

feltétellel nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően
a talaj felsó termőrétegeként felhasználható, erre a célra a szomszédos mezőgazdasági
hasznosítású fóldrészletek tulajdonosai felél átruházható.

Kérem továbbá a tervezés során az alábbi szempo:ttok figyelembevételét:

. A tervezett fejlesztések környezeti .hatásainak figyelembevétele a mezőgazdasági területek
vonatkozásában, a termóréteg minóségének megózése céljából. Védőövezet
szükségességének vizsgálata;

. A termőterületek védelméhez szükséges beavatkozások (pl. védőerdő, művelési ágak
megváltoztatása, stb.) talajvédelmi vonatkozásai;

. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát slzennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről szóló 59l200B. (lV. 29.) FVM. rendeletben megfogalmazott,,helyes mezőgazdasági
gyakorlat" szabályainak érvényesítése a mezőgazdaságitevékenységet végzők körében.

. A külterületi mezógazdasági területek belterületbe vonása esetén a vízleíolyási viszonyok
figyelembevétele
- az milyen hatássalvan a szomszédos mezőgazdasági művelésű területekre,
- hogyan befolyásolja a táblásítást, a terlnófóldek megközelítését,

- ^Ié]zbw
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- hogyan befolyásolja a talajvédelmi-, meliorációs-, öntözési létesítmények
múködóképességét, a talajvédő gazdáll:odás alkalmazásának feltételeit;

o A belterületi csapadékvíz elvezetés hatása a mezőgazdasági területekre;
l Az Önkormányzatok tulajdonában, keze!ésében levő földutak és vízelvezető árkok

karbantartásának gyakorlata a településrendezési tervben szerepeljen, és azt az
Önkormányzat rendelettel szabá|lyozza.

A véleményezési eljárás során nem kívánok részt venni, csak, ha a fenti talajvédelmi szempontokkal
kapcsolatos kérdés merül fel.

!NDoKoLÁs

A Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi lgazgatósága Nyim Község
Polgármesterének megkeresésére Nyim Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
anyagához valamint az épített környezet alakításálól és védelméról szóló 1997. évi LXXVlll. törvény
9.§ (3), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint az egy.?s településrendezési sajátos jogintézményekról
szóló 31412012.(X1.8.) Korm. rendelet előírása és a termóföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 44-45.§-ai alapján a rendelkező részben foglalt szakhatósági véleményt adja ki

Kaposvár, 20 1 5. január 7 .

üdvozlettel:
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7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 20. Telefon: (82) 528 72O Fax: (82) 312 321

E-mail: ntsz@somogy.ontsz.hu Honlap: www.kozig.somogy,hu
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Bataton_fetvidéki
Nemzeti park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon: 87/5s5-26o

fax:8/s55-261
e,mail: bfnp€bfnp.hu

BALAToN-FELVIDÉKI NEMzETl PARK l§AZGATÓsÁc

Űgytratszíml . .,1436-9 / 2014
Üglintézónk Rozner Gyöqry E l0 / ss-ls-Slz
Úgyintézóiük: Fitotás Ántal

pistár péter Úr
Nyim Község Polgármestere

Npm
Fő utca 65.
8672

Tlírg1[ Nyim község TRT és nÉSZ módosítá elózetes vélemé-
nyezese

Melléklet
Hivatkozási szárrt 161-!fu[aqK _.--*.**
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Tisztelt Po§ármester Úr!

Megkeresésiikre, a Nyim Község Telepiilés Rendezési tervének módosításáwl kapcso,latban, a megkrildött anyag isrnete-

tében a következő előzetes szakmuvélerrÉnyt adiuk:

A Balatoni*felvidéki Nemzeti Park lgazgatősíry a tésráte meghild<itt dokumentáciők aLaajarr. a feoti anyagban szereplő

rnódosíósok ellen kifogást nem emel, valamint tái és termószetvédelíni szempontból a terrrrnódosítás tematikáiát elfo-

gadhatónak uláliuk.
Á módosítással kapcsolat<ls végleges vélernénytinket a ter.cek résáetes ismeletében tudjuk kiala-kítani, ezén a terii'letet

érintő további egyeaetési ftrtyamatbarr részt kívánrrnk vermi.

A tewek, valamint az azokbaltögpített teleptilésfejlesztési irány alapvetően megfelel a tái- és természe$édelmi, valamint

a telryi.iléskep-védelmi szerrytontoknak. Á fentiek figrelembevétetével Nfim község te!p!!léstende?94§@k_pódosÍ-
tását, ruint a telqtiilésrendezesi célok rnegvalósíásának e:sfu)ét,táj- és természetvédelmi §zempontból elfogadiuk.

Jelen véleményezést a 347 /2006. (XII.23.) Korm. rend. 3?. §. e) betr. és a253/1997. 1XrI.20.) Korm. rend. 3. sz.
meüéklet 2. pont értelmében adtuk
A véleményezés szakmai vonatkozásban az l99ó. éyi LIil. (a természet védehéről szóló) tv., a 3111997. W.23,)
KTM rendelet (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítésérőI) és a 2000. évi CXIL tv. rendelkezésein alapul.

Csopak, 2014. december 30.

Tisxelettel:

K^piáka?ffi"

"ÁLka\n

www.bfnp.hu



soMocy MEGyEl önxonuÁNyzATl HIVATAL
MEGYE! FŐÉPÍTÉSZ
7400 Kaposvár, Megyeháza,Fő utca 10.
tel.:82-898 2461117 fax 82-5'10 181 e-mail: fabian.eva@som-onkorm.hu web: som-onkorm.hu

üisz.: SMOI0727l2014, hiv,szám: 161 -52l 1201 4.
üi.: Filotás Antal

Nyim Község Ön kormá nyzata
Pistár Péter polgármester
8612 Nyim
Fő u.65.

Tárgy: Nyim településrendezési tervének fe
- előzetes véleményezése

Tisztelt Polgármester Ur!

Köszönettel vettem előzetes tájékoztatásukat Nyim településrendezési tervének
készítésérőI. A szakmai véleményemet a tervezési program pontjairól az alábbiakban
foglalom össze:
1. a tervezett ökofalu területének alakításakor a magasabb rendű területrendezési
tervekre, OTrT és BTSZ fokozott figyelemmel kell lenni, az elkülönülő ,,ökofalu"
építése helyett a meglevő faluból lehetne ökofalut kialakítani a meglevő beépítetlen

-- -te}keke n lehetne-u j házaká építe,ni

2. a különleges turisztikai terület tervezését nem kifogásolom, de az egymás melletti
sportlőtér és állatpark kissé e]lentmondásos funkciónak tűnik
3. a Disznós park fejlesáését a településrendezés eszközeivel is támogatom
3.1 a mellékút nyomvonalának felülvizsgálatát támogatom
3,2 a Kási kastély szabályozásának felülvizsgálatát támogatom
3.3 a 04113 hrsz.-ú gazdasági major szabályozásának vizsgálatát támogatom
4,1 a 0443 és 045 hrsz.-ú telek belterületbe sorolásának vizsgálatát nem kifogásolom
4,2 az építési helyek felülvizsgálatát és a patak melletti gyalogút, kerékpárút
vizsgálatát támogatom
4.3 afaluház bővítését és funkcióváltását támogatom
4,4 a patak melletti mélyfekvésű területek beépítési lehetőségét nem támogatom a
vízminóségvédelem, a természetvédelem, az ökológiai szempontok és a talaj
vízháztartásának védelme miatt, valamint a magasabb építési költségek miatt sem
4,5 a sportterü let fu n kcióbővítését támogatom
4.6 a lovas-terápiás központ fejlesztési lehetőségét támogatom
5. a fejlesztési területek átértékelésével egyetértek
6.1 a Rákóczí és Petőfi utcák szabályozási szélességének csökkentését nem
támogatom, a közműellátás, csapadékvízelvezetés megoldásai és a közterületi
parkolás lehetősége miatt
6,2 a 114 hrsz.-ú telek hátsó részén építési telek kialakítását nem támogatom a
településképvédelem és az utcasorokban meglevő számos beépítetlen telek miatt
6. 3 a szőlőhegyí i ngatla nok megközel ítésének biztosítását támogatom

?0l5JAi|,07 
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Kérem a telepü!ésrendezési terv a Ságvár-Nyim közötti kerékpárút kiépítési
lehetöségére is adjon megoldást, mivet Somogy Megye lntegrált Területfejlesztési
Programjának munkaanyagában a kerékpárút a támogatott projektek között szerepel.

A tervezés során szíveskedjenek figyelembe venni Somogy Megye Területrendezési
Tervéhez kapcsolódó - közgyű!ési határozaítal elfogadott - célkitűzéseket, amelyek a
Somogy Megyei Önkormányzat honlapján: www.som-onkorm.hu a Programok, tervek
menüpont alatt megtalálhatók.

A véleményezési eljárás további szakaszaiban résá kívánok venni, a dokumentációt
papír formátumban kérem.

Kérem szíveskedjenek észrevételeimet megfontolni és a településrendezési terv
készítése során figyeIembe venni.

Kaposvár, 2015,01 . 05.

Tisáelettel:
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lktatószám:
Tárgy:

Elóadó:

so Ryo74/0o 37 4_ 3 l 2o1 4.
Nyim Község településrendezési
eszközök módosításának
közegészségügyi
szakvéleményezése
Szomjúné Mészáros Judit

Hivatkozási sz: 1 61 -52l 201 4.
Melléklet:

Nyim Község Onkormányzata

pis,tár péter
polgármester részére

Nyim
Fó u. 65.
8612

Tisáelt Polgármester Úr!

_,t Ön átalbenyúüott Nyim közs§g településrendezésj eszközök módosítására vonatkozó elózetes
egyeztetési anyagát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesáési stratégiáról és a
településrendezési eszközökról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
31412012. (IX. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 8. pontja alapján felülvizsgáltam.
Az elózetes egyeZetési anyag tartalmával kapcsolatosan közegészségügyi szempontból kizáró ok
nem merültfel.

A településrendezési eszközök módosításának további szakaszaiban, amennyiben a megküldött
dokumentumokban foglaltakhoz képest - közegészségügyi szempontból - érdemi változtatás nem
történik, nem kívánunk részt venni.

Kaposvár, 2014. december 30.

Tisztelettel:

Dr. Fadgyas Erzsébet
megyei tisáiföorvos

szakigazgatási szerv vezetó
nevében és megbízásából kiadmányozza

ű/t-_, -
. Varga Edit

yiosztályvezető

7400 Kaposvár, FodorJózseítér 1, Telefon: (B2) 52B-4OO Fax: (B2) 319-444

E-mai| : titkarsag@ddr,antsz, hu Hon|ap: www,somogy, gov, hu
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Hivntal
Erxezett

§zámKnposvÁRt JÁnnst H tvRtl
JÁnÁsl ÉpírÉsüeu És önöxsÉevÉorru l ltl

!|gyiratszám u n k: S0-04 t D tEOHt 17 85-2t201 4.
Ugyintézőnk: Hajdú Adám régészeti felügyeló
Lelőhely-azonosító: 59564, 8406 1

eszközeinek felülvizsgálata-előzetes tájékoztatási
szakasz. Előzetes nyilatkozat.
Hiv. szám: 161-5212014.
Ügyintéző: Filotás Antal

Pistár Péter polgármester,

Nyim Község Polgármestere

86{2 Nvim. Fő u.65.

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyim, településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ügyében 2014. december ,19. napján érkezett
tervdokumentáció felü|vizsgálata alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökról, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37, § és g. melléklet 13. pontjában
foglalt jogkörben eljárva az alábbi

Előzetes nyilatkozatot adjuk:

Felhívom a figyelmet, hogy ,,a Kulturális örökség védelméről" szóló 2001. évi LXIV. törvény ( a
továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) bekezdése kötelezően elóírja az örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítését a település fejlesztési koncepciójának készítésekor. Erre a
jogszabályi kötelezettségre már korábbi levelünkben (S0-04D/EOH/1109-212014.) is felhívtuk az
Önkormányzat figyelmét. Nyim község telepütésrendezési eszközeinek felülvizsgálata kapcsán
most benyújtott tervdokumentáció tartalmazza ezen örökségvédelmi hatástanulmányt, í9y a
község önkormányzata teljesített a fent idézett jogszabályból fakadó kötelezettségét. A
benyújtott hatástanulmány alapján a település közigazgatási területén belül két darab
nyilvántartott régészeti lelőhely (Lelőhely-neve: Kási-vár, Lelőhely-azonosító: 59564; Lelőhely-
neve: Kási-puszta, Lelőhely-azonosító: 84061) található, amíg nyilvántartott műemlék nem
található.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő engedétyezési
eljárások során a Kaposvári Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.) szakhatósági állásfoglalása szükséges. A fóldmunkával járó beruházásokkal a
kulturális örökség védelméről szólő2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) alapján a lelőhelyeket el kell
kerülni. Haez nem lehetséges, a Kötv. 19. § (2) és (3) bekezdése alapján az érintett területen
régészeti feltárást kell végezni. A régészeti feltáráshoz a beruházőnak biztosítania kell a
szükséges idót és anyagi feltételeket.

A tervezett fejlesztések örökségvédelmi érdeket nem érintenek, azonban felhívom a figyelmet,
hogy később ténylegesen megvalósuló fejlesztések kapcsán további egyeztetések tartunk
szükségesnek a Disznós parkhoz kapcsolódó Kási kastély (059/-) és a régészeti lelőhelyként
nyilvántartott Kási-vár megközelítését megkönnyító út kialakítása kapcsán.

Ügyintézés helye:74OO Kaposvár, Csokonai u, 3., Levelezési címl 74Oi Kaposvár, á,:2B1
Teleíon: (B2) 527 249 E-mail: hajdu,adam@kaposvar.gov,hu Honlap; www,somogy.gov.hu
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4. A településfejlesztési koncepció említést tesz még aról, hogy a tervezök vizsgálják meg többek
között a turista utak és kerékpár utak rendezésének lehetóségeit. Ennek kapcsán a Kaposvári
Járási Epítésügyi és Örökségvédelmi Hivatal további egyeztetéseket tart szükségesnek, a
későbbiekben megtervezésre és kijelölésre kenjlö konkrét nyomvonalak kapcsán.

5. Hivatalunk az eljárás további szakaszaiban is résá kíván venni.

Egyrittal kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a jóváhagyott és hitelesített terveket Hivatalomnak
megküldeni szíveskedjék.

Kaposvár, 2015. január 6.

Ügyintézés helye;7400 lGpowár, Csokonai u. 3., Levelezési cím: 74O1 lGposvár, á,:281
Teleíon: (82) 527 249 E-mail: hajdu.adam@kaposvar,gov.hu Honlapi www.somogy.gov.hu

2. oldal
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Dél-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
felügyelőség 
7623 Pécs, Papnövelde u. 13-
15. 
 
Kovács Rita osztályvezető 
Tel:(72)567-103 
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• gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és lakóterületi, különleges övezetbe 
átsorolásra tervezett földrészletek építményei  nem okozhat levegőminőségi 
határérték-túllépést és szaghatást 

• a zajvédelmi határértékek megoldási módjáról a légszennyező és zajforrások 
üzemeltetőjének kell gondoskodni. 

X 
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Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
7624 Pécs, Alkotmány utca 
53. 
 
41-16/2015 
Üi: Tihanyvári István 
Tel:(72)508-842 
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• Indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók vegyenek részt az 
előkészítésben. 

• Hírközlési szolgáltatókról adatokat a www.mmhh.hu oldalon találhatunk. 
• A tervet  a Hatóság részére véleményezésére ki kell küldeni, iktatószámmal, 

hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 
X  

35
20

0/
37

6-
1/

20
15

 Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
7627 Pécs, Engel J. u 1. 
 
41-19/2015 
Üi: Dr. Király Zita 
Tel: (72)526-549 
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• Kifogást nem emelnek. 
• Az eljárás további szakaszában nem kívánnak részt venni. 
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Bábonymegyer Község 
Polgármestere 
8658 Bábonymegyer, Dózsa 
György u. 50. 
 
50007-1/2015 
Üi: Ágh Tamás 
Tel: (84) 525 265 
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• A Hatóság a tovább egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 
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Torvaj Község Polgármestere 
8660 Torvaj, Kossuth Lajos u. 
23. 
 
50007/2015 
Üi: Ágh Tamás 
Tel: (84) 525 270 
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• A Hatóság a tovább egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 
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Ádánd Község 
Önkormányzat 
8653 Ádánd, Kossuth L. u 50. 
 
41-17/2015 
Szatmári Kornélia 
polgármester 
Tel:(84)357-511 
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• Nem kíván részt venni. 

 X 

 

http://www.mmhh.hu/
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