
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
        

               

               

               

               

               

               

               

               

           

  

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 
 

NYIMI HÍRLEVÉL Nyim község önkormányzatának hivatalos kiadványa 
 

2020. február  V. évad I. szám 

 

Somogyban is megkezdődtek a határszemlék 

 

2021. július      www.nyim.hu  VI. évfolyam V.szám 

Kedves 

Olvasónk! 

Ön Nyim Község 

Önkormányzat 

Hírlevelének 

soron következő 

számát 

olvashatja. 

Hagyomány-

teremtő céllal 

hoztunk létre 

kiadványunkat, 

célunk, hogy a 

község életét 

érintő híreket, 

eseményeket, 

civil szervezetek 

tevékenységét, 

valamint a 

programokat 

havi 

rendszerességgel 

megismertessük 

olvasóinkkal. 

Kellemes 

időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

 

Pistár Péter  

Polgármester 

 

A tartalomból 

 

Tudni illik, hogy 

mi illik 

Illemtan    2.oldal 

Virágos 

Magyarországért 

verseny   2.oldal 

Mozilátogatás 

              2. oldal 

Programajánló  

3.oldal        3.oldal 

Receptajánló        

3.oldal 

Egyházi 

hírek         4. oldal 

Időskorúak 

támogatása       

4.oldal       4.oldal 

Kiadta az Agrárminisztérium a 2021. évi határszemlék végrehajtására vonatkozó utasítását, 

amely alapján a határszemléket idén a megye erdő nélküli termőterületének 15%-án kell 

végrehajtani. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály mezőgazdászai a határszemléket 

július 1-én kezdik meg és augusztus 31-én fejezik be. 
 

A komplex határszemlék során a hasznosítási kötelezettség ellenőrzését, a parlagfű elleni 

hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. 

 

A határszemlén a földhivatal elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek 

megfelelő művelési ágban (szántó, rét, legelő, gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott 

területeken a hasznosítási, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség 

teljesítését ellenőrzi. A hasznosítási kötelezettség teljesítése a földhasználó, illetve – a 

földhasználati nyilvántartásba regisztrált használó hiányában – a földtulajdonosának 

feladata. 

 

A parlagfű elleni védekezés keretében a gazdálkodóknak meg kell akadályozniuk a parlagfű 

növény virágbimbós állapotának kialakulását. A törvény által előírt védekezési kötelezettség 

egész évre kiterjed. Felhívják figyelmet, hogy a 2021. 06. 05. napjától hatályos szabályozás 

alapján – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – a kultúrnövény agronómiailag indokolt 

tőszámától függetlenül el kell rendelni a közérdekű védekezést, ha a parlagfűvel való 

felületi borítottság a 30%-ot meghaladja.  A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az 

érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt, 

továbbá a közérdekű védekezés teljes költségét is a földhasználó, illetve földtulajdonos 

köteles megtéríteni. 

 

A határszemlék további feladata a nyilvántartott és természetbeni állapot egyezőségének, a 

kihasználatlan kivett művelési ágú területek újrahasznosításának, a különböző hatósági 

engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítésének, a termőföld engedély nélkül történt más 

célú hasznosításának ellenőrzése. 

Ez évben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotának 

felmérése. 

A fentebb ismertetett szempontok szerint megállapított mulasztások esetén az érintett 

földhasználó, illetve tulajdonos részére az ingatlanügyi hatóság minden esetben felhívást 

küld kötelezettség teljesítésére, melyben határidőt állapít meg, illetve nem teljesítés esetére 

a várható szankcióról is tájékoztatást ad. 

Aki – a felhívás ellenére – a hasznosítási, /ideiglenes-, mellékhasznosítási/ kötelezettséget 

neki felróhatóan elmulasztja, földvédelmi bírságot köteles fizetni, mely a hasznosítatlan 

terület aranykorona értékének 2000-szeres szorzata. 

 

A határszemle keretében tett megállapításokkal ellentétben a parlagfűvel fertőzött terület 

feltárása esetén nincs helye előzetes értesítésnek. 

Fentiek értelmében ezúton hívjuk fel a földhasználók, illetve földtulajdonosok figyelmét, 

hogy hasznosítási, illetve a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek szíveskedjenek 

eleget tenni- olvasható a Somogy Megyei Kormányhivatal közleményében. 

 

http://www.nyim.hu/
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LOMTALANÍTÁS 

  

Nyim Község Önkormányzata  

2016. november 11-én 

(péntek) 

  

Házhoz menő, ingyenes  

  

LOMTALANÍTÁST  

szervez. 

  

A lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált 

műszaki cikke(ke)t, 

lakásfelszerelés(eke)t, megunt 

tárgya(ka)t lehet kihelyezni az  

ingatlanok elé. 

  

A meghirdetett időpont előtt a 

lomokat TILOS  

közterületre pakolni!  

A jelzett napon 8.00-16.00. óra 

Tudni illik, hogy mi illik- mobiltelefonálás illemszabályai 

 A mobiltelefon használatában merülnek 

fel leginkább szemet szúró hibák. A 

csengőhang megválasztása egyet jelent 

egy pszichológiai jellemrajzzal, tehát 

nagyon fontos, hogy aki komoly képet 

szeretne sugározni magáról, az ne a 

gumimaci dalt válassza csengőhangnak! 

Ha utcán, járművön, üzletben vagy egyéb 

olyan helyen vagyunk, ahol emberek 

vesznek körül, próbáljuk a 

telefonálást diszkréten intézni. Álljunk 

meg, hajtsuk le a fejünket és kerüljük a 

szemkontaktust, hiszen ez egy privát 

beszélgetés, senkire nem tartozik. 

Lehetőleg ne beszéljünk túl hangosan. A 

head-set -et egyébként autóvezetéshez 

találták ki, eléggé ijesztő vagy mulatságos 

az a kép, amikor valaki magában beszélve 

halad gyalogosan, ezt lehetőleg kerüljük. 

A mobiltelefont kapcsoljuk ki, ha 

egyszerre több embert zavarunk vele! Igaz 

ez minden hivatalos eseményre, 

rendezvényre, vizsgára, színházra, mozira, 

istentiszteletre, stb.  

 

     

   

 

 

A csengés, hangos rezgés, üzenetjelző 

hangok megszólalása egy tárgyalás, műsor, 

ceremónia közben nemcsak zavaró, de 

borzasztó nagy illetlenség. Előfordul 

azonban, hogy egy kisebb megbeszélés 

közben fontos hívást várunk. Ilyenkor, ha 

ezt előre jelezzük, és engedélyt kérünk, 

akkor a hívást félrevonulva, nagyon gyorsan 

és lényegre törően lebonyolíthatjuk. 

Ha a kikapcsolt telefonra olyan üzenet 

érkezik, hogy „nem fogadott hívás”, az 

illetőt nem vagyunk kötelesek visszahívni. 

Üzenetre azonban minden esetben reagálni 

illik. 

 
 

Nyimbe látogat a Virágos Magyarországért verseny zsűrije  

Kedves nyimi lakosok és 

ingatlantulajdonosok! Évek óta készülünk rá, 

hogy településünket benevezzük a Virágos 

Magyarország települési versenyre. A 

verseny célja a kulturált és vonzó 

településkép kialakítása, a fenntartható 

fejlődés szempontjainak következetes 

alkalmazása, a településen élők 

összefogásának ösztönzése, életminőségük 

javítása, a környezettudatos gondolkodás és 

szemlélet erősítése, valamint a természeti és 

az épített örökség megőrzése és gyarapítása. 

Mint az a verseny meghatározott céljaiból is 

kiderül, nem csupán az Önkormányzat által 

fenntartott közterületek jelentik a fő célpontot 

az értékelés során, hanem a településkép 

kialakítása, amelyben természetesen a magán 

ingatlanok megjelenése is kiemelkedő 

szerepet játszik. Külön hálásak vagyunk 

mindazoknak az ingatlantulajdonosoknak, 

akik rendben tartják ingatlanjaikat, ingatlanok 

előtti közterületeinket, gondozzák, ápolják 

zöldfelületeiket, virágossá, rendezetté, 

esztétikussá téve ezzel a környezetünket, 
emelve ezzel a Nyimről kialakuló 
véleményt. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
hozzánk betérő látogatók, vendégek, a 

környékbeli településen élők egyre inkább  

Kedves 

Szülők! 

Kedves 

Gyerekek! 
Augusztus 

második hetében 

szeretnénk 

meghívni a nyimi 

gyerekeket egy 

kis 

mozilátogatásra 

Siófokra. 

A Croodék – Egy 

új kor című 

animációs 

mozifilmet 

szeretnénk 

(lehetőség szerint) 

megtekinteni. A 

program költsége 

az útiköltség, a 

mozijegyeket 

felajánlásokból 

finanszírozzuk. 

Amennyiben 

érdekel 

benneteket a 

lehetőség, úgy 

jelentkezzetek 

Babodiné Csík 

Beátánál 

augusztus 4-én 

12:00 óráig. Az 

érdeklődőket 

tájékoztatjuk a 

részletekről. 

Jelentkezni lehet: 

személyesen: 

Önkormányzati 

iroda hétköznap 

8:00-12:00-ig 

telefonon: 06/70 

881-7944 

Messenger 

üzenetben 

 

különleges ékszerdobozként gondolnak 

településünkre.  Felnéznek ránk, bármennyire 

is kicsi közösség vagyunk, de ebben a kicsi 

közösségben akkora erő lakozik, hogy 

hegyeket tudunk megmozgatni. Vigyázzunk 

ezekre a kincseinkre! 

Egyúttal felhívással élnénk mindazon 

ingatlantulajdonosok felé, akik 

ingatlankarbantartási kötelezettségeiket 

elmulasztották az elmúlt évek során, és mind 

az ingatlanok előtti, árkokat, közterületeket 

saját ingatlanjaikat hagyták elgazosodni, hogy 

ha nem is szeretnének részesei lenni ennek a 

csodának, amit a közösség ereje ad, legalább a 

törvényi kötelezettségeiknek tegyenek eleget. 

Kérjük, hogy legalább legyenek tisztelettel 

mindazok felé, akik számára fontos a 

településünk megítélése, akik számára fontos a 

környezetünk rendezettsége és ezért sokat is 

tesznek, ennek érdekében munkálkodnak. A 

Virágos Magyarország verseny kapcsán 

hamarosan szakmai zsűri érkezik 

településünkre, és igazán felemelő élmény 

lenne úgy körbejárni utcáinkat, hogy büszkék 

lehessünk rá, hogy az itt élő lakosság számára 

fontos megőrizni a természeti szépségeinket, 

rendezett környezetünket.  

 

  

 

 

 

Forrás:  

Görög Ibolya- Viselkedéskultúra …(és egy kis 

protokoll) c. könyv 
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A pályázati program: 
Egy őshonos fákkal övezett, 
cserjékkel tarkított, sportolásra, 
bográcsozásra, szalonna sütésre, 
sétálásra, üldögélésre is alkalmas 
kis Nyimi Liget kialakítása; 
melynek létrehozása és használata 
során is a természettel és emberi 
környezetünkkel való harmonikus 
együttélés elvei érvényesülnek. 

1.őshonos fák és cserjék 
ültetése 
2. petanque pálya   
3.lengőteke pálya 
4.szurkolópadok 
5.szabadtéri tűzrakó és 
körülülők 
6.pihenőpadok és uzsonnázó 
asztal 
7.szelektív hulladéktároló 
8. kis fahíd a vízelvezető árok 
fölé 

 A pályázat egyik alapfeltétele a 
tervezett felújítás Közösség általi 
megvalósítása. Ez azt jelenti, 
hogy a programhoz kapott 
támogatást őshonos növényekre 
és köztéri elemek alapanyagaira, 
munkaeszközökre  fordíthatjuk, 
azonban a felújítási munkákat  -  
önkéntes vállalások segítségével 
nyimi lakosok, nyaralók, 
szimpatizánsok,  visszajárók, 
Nyimhez  bármilyen formában 
kötődők - együtt végezzük el.  
Éppen ezért kérjük, akinek 
szimpatikus, csatlakozzon 
hozzánk! 
Segítse ezt a kezdeményezést, 
akár alapanyaggal, akár anyagi 
támogatással, akár szakmai 
tanácsadással, akár a közös 
munkavégzés alkalmai során 

 

 
 

 

 Programajánló- Sport és családi nap Nyimben 
 
 

Hozzávalók 4 személyre: 

 

Egy kisebb egész füstölt csülök, 

2 kg savanyú káposzta, 

1 db nagy vöröshagyma, 

1 ek. zsír, 

1 lapos kanál liszt, 

2 db tojás, 

½ kg liszt, 

só. 

 

 

Gombóc: 

2 tojás, ½ kg liszt, víz igény szerint, 

nokedli tésztát készítünk. Forrásban levő 

sós vízbe egy evőkanállal a tésztát 

kiszaggatjuk. 

 

Elkészítés: 

Füstölt csülköt kockára vágjuk, a savanyú 

káposztát lábosba tesszük, rá helyezzük a 

kockára vágott csülköt. A csülökre tesszük a 

felszeletelt vöröshagymát. Egy kevés vizet 

öntünk rá és puhára főzzük. Mikor megfőtt egy 

híg rántással berántjuk. 1 kanál zsírt, 1 lapos 

kanál lisztet világosra pirítunk. A rántásba 

ízlés szerint egy kis pirospaprikát is rakhatunk, 

így a káposztának egy kis szint ad. 
 

 
 

Jó étvágyat kívánunk! 
 

Receptajánló- Savanyú káposztafőzelék füstölt hússal, gombóccal 
 

 
 

 
 

 

…” 

 

 

 

 

 

 Az elmúlt több mint egy év teljesen 

átírta a helyi rendezvények 

szervezésének körülményeit is. Tavaly a 

falunap nem került megtartásra, és idén a 

bizonytalan helyzet miatt a képviselő 

testület úgy döntött, hogy ezúttal sem 

falunapot szervez.  

Így 2021. július utolsó szombatján, 

azaz július 31-én  

 

Sport és családi nap kerül 

megrendezésre. 
Az egésznapos eseményen a következő 

programok lesznek a teljesség igénye 

nélkül: foci, petanque verseny, 

futóverseny, kugli verseny, motoros 

bemutató, sörivó verseny, főzőverseny. A 

kisebbeket délután ugrálóvár várja, 

valamint nem versenyszerűen, de lehet 

majd pingpongozni, kosarazni, 

csocsózni.  

A falu lakosait ezúttal is megvendégeljük 

ebédkor egy tál gulyáslevesre, valamint 

este utcabállal zárjuk a rendezvényt.  

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

ÉRTESÍTÉS 

ÓVODAI 

ZÁRVA-

TARTÁSRÓL 

A Ságvári Bóbita 

Óvoda és Bölcsőde  

Augusztus 16-

tól  

augusztus 31-ig 

terjedő 

időszakban 

zárva tart. 
A szünet előtti 

utolsó nap 

augusztus 13. 

A szünet utáni első 

nap pedig 

szeptember 1.  

(szerda) 

A két időpont 

között az óvodai 

konyha sem 

üzemel! 
 

 

 

 

 

 

 

A fotók korábbi 

rendezvényeinken készültek 

 

Tájékoztatás a 

rokkantsági 

ellátás 

kompenzációjáról 

2021. július 1. 

napjával hatályba 

lépett a 

megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

ellátásairól és 

egyes törvények 

módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. 

törvény 33/B. §-a. 

Az érintettek az 

500 ezer forintos 

kompenzáció vagy 

állapotvizsgálat 

alapján az ellátás 

újraszámítása 

között 

választhatnak. 

A fenti lehetőségről 

a Magyar 

Államkincstár 

Nyugdíjfolyósítási 

Igazgatósága  

2021. december 31-

ig hivatalból fogja 

értesíteni az érintett 

személyeket. 

Bővebb információ 

a Kapcsolódó 

anyagok alatt érhető 

el. 
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Nyimi Hírlevél- Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Megjelenik online terjesztésben a feliratkozók részére email útján, 110 

példányban nyomtatva Nyim község háztartásaiba történő eljuttatással, az önkormányzati weboldalon (www.nyim.hu), valamint az Önkormányzat 
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www.nyim.hu Igazgatási szünet a Ságvári Önkormányzati Hivatalban 

Egyházi Hírek 

Református hírek: 

augusztus 14-e, 
szombat 13:00-tól: 

családi piknik 
(előzetes 

regisztrációhoz kötött) 

a ságvári 

Landorhegyen (Bódis 

Család pincéjénél -  

augusztus 22-én, 

vasárnap 8:30-tól: 
újkenyér ünnepi 

úrvacsorás 

istentisztelet a ságvári 

református 

templomban; 

 

További részletek a 

gyülekezet FB 

oldalán 

 

Katolikus  

szentmise 

időpontja: 

július 24. 

18:00 óra 
 

 

 

 
 

 

Időskorúak támogatása 

A Ságvári Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet augusztus 2-től augusztus 

22-ig tart. Szünet előtti utolsó igazgatási nap július 30. (péntek), szünet utáni első 

ügyfélfogadás augusztus 23. (hétfő) 

Tisztelt Lakosság! 

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról 

szóló 12/2019. (VII. 17.) önkormányzati rendelete alapján az idei évben  

2021. július 1. és augusztus 31-e között IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA 

igényelhető az alábbi feltételek alapján:  

- nyimi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező,  

- 65. életévét betöltött lakos,  

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 

forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot. A támogatás összege 20 000 

forint.  

- A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.  

Az időskorúak támogatása iránti kérelmeket csak abban az évben lehet elbírálni, 

amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges 

forrást nevesítve biztosítja.  

 

A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik! A 

támogatás iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 

Ságvár, Fő utca 16.) lehet benyújtani 2021. július 1. és augusztus 31. közötti 

időszakban.  

 

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető az a www.sagvar.hu 

honlapon, a Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Nyim Község Önkormányzata 

irodájában (Nyim, Fő utca 65.) munkaidőben 08:00-12:00 óráig. Segítséget és 

felvilágosítást itt is kaphatnak. A települési támogatásokról szóló helyi rendelet a 

www.njt.hu honlapon megismerhető.  

 

További kérdés esetén forduljanak a Hivatal ügyfélszolgálatához. 
 

Változás a háziorvosi ellátásnál! 

Dr. Rácz István háziorvos szabadsága idején: 

2021. 07.26-2021.08.13. között helyettesít: Dr. Kakas István háziorvos. 

Tel: 84/382-535 

Rendelés: 

Dr. Kakas István rendelőjében (Nagyberény) minden  nap rendelési időben 

Ságváron: hétfő- szerda-pénteki napokon:11.00-12.00 óráig 

Rendszeres gyógyszerek felíratása Margit nővérnél lehetséges! 

 

 

INGYENES 

ANYAJEGYSZŰRÉS 

mailto:hivatalnyimfb@gmail.com
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