A település honlapján (www.revfulop.hu) lehetőség van feliratkozni az
elektronikus önkormányzati hírlevél szolgáltatásra, amely rendszeresen
friss helyi információkat közöl Önnel településünkről.
A turisztikai és idegenforgalmi kedvezményt biztosító „Révfülöp Kártya” az idegenforgalmi adót befizetők számára kedvezményes szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. További részletes információ a Tourinform Irodában kérhető.
 87/463-092, 87/463-194; revfulop@tourinform.hu
2009. január 1-től a kábeltelevíziós műsorszolgáltatás teljes körű (előfizetői, műszaki, pénzügyi stb.) üzemeltetését, működtetését és a kábeltelevíziós hálózaton működő Internet üzemeltetését az Ábrahám-Sat Bt.
(8258 Badacsonytomaj, fő u. 10.) látja el.
 Hibabejelentés: 87/472-104, 06/20925-0107,
e-mail: vellazsolt@asat.hu, weblap: http://abrahamsat.mlap.hu
Az Önkormányzat a közterületek fokozott rendjének és tisztaságának
védelme érdekében közterület-felügyelőt alkalmaz. Kérjük, segítsék elő
településünk tisztaságának és arculatának javítása érdekében végzett munkáját.
A helyi Szociális Szolgálat biztosítja a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést. A szolgálat székhelye a községháza földszinti
irodájában van.

Adók és kötelezettségek
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókat 2011. évre nem
változtatta, azaz adót nem emelt. A folyószámla egyenlegértesítőn szereplő
helyi adóösszegeket a mellékelt csekken (vagy utalással) 2011. március 16ig lehet pótlékmentesen befizetni.
Tájékoztatjuk az adóhátralékkal rendelkezőket, hogy a hátralék behajtására
az önkormányzat megbízást adott a Credit Kontroll Kft. számára.
A behajtás során 10.000.- Ft ügyvédi díjat az adósnak kell megfizetnie.
Idegenforgalmi adó mértéke 2011-ben, főszezonban 380,- Ft/fő/nap, főszezonon kívül (elő- és utószezonban) 280,- Ft/fő/nap.
Az idegenforgalmi adófizetés szempontjából főszezon a június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak. 2010. évtől megszűnt a 70 életévet betöltött
magánszemélyek idegenforgalmi adó mentessége!

Felhívjuk a tisztelt hazai és külföldi ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy
idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki
az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt
(függetlenül attól, hogy az ingatlant üdülés céljára ingyenesen vagy díjfizetés ellenében veszi-e igénybe.)
Az idegenforgalmi adót fizető vendég a „Révfülöp Kártya” turisztikai szolgáltatási kedvezményeit igénybe veheti. Kérjük, kísérje figyelemmel az idei évben
adott kedvezményeket és ajánlja vendége számára a Révfülöpi Kártyát.

(Az önkormányzat részére a központi költségvetés a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2011-ben további 1,50 forintot biztosít, amelyet településünk fejlesztésére fordítunk!)
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, tegyenek eleget adóbeszedési
kötelezettségüknek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az idei évben az idegenforgalmi adó beszedésével kapcsolatban folyamatos helyszíni ellenőrzés
bevezetésére kerül sor. További információ az önkormányzati adóhatóságtól kérhető.)
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Környezetünk, településünk tisztaságának védelme érdekében az alábbi
rendelkezések betartására hívom fel a figyelmet.

Az ingatlan tulajdonosa, használója (a külterületen ingatlannal rendelkező is) köteles az ingatlanán keletkező hulladék elszállítására a
szolgáltatóval (PROBIÓ Zrt., Balatonfüred) szerződést kötni, a hulladék elszállításáról gondoskodni. Azon tulajdonosok, akik még nem
kötötték meg a szerződést szíveskedjenek arról gondoskodni, (az intézményes szemétszállítás közszolgáltatás, melynek igénybevétele
kötelező!)

Szemetet, hulladékot közterületen elhelyezni tilos!

Kérjük az ingatlantulajdonosokat területük, továbbá ingatlanuk előtti
közterületek, árkok, járdaszakaszok rendben és tisztántartására, a
parlagfű irtására, a közterületre benyúló szabad közlekedést akadályozó, balesetveszélyes ágak, zöldsövények levágására, nyírására.

A villamos hálózatok biztonsági övezetében és környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen eltávolítani.

Kerti hulladékot égetni október 1-től május 15-ig lehet – kivéve
vasárnap és ünnepnap.

Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy kutyájuk kóborlását megakadályozni, a kutyák pórázon történő vezetéséről, az ebek sétáltatása, vezetése



során a köztisztasági előírások betartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk a tisztelt horgászokat, hogy a strandfürdők területén
fürdési szezonban (május 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakban)
horgászni tilos!

A vonatkozó helyi jogszabályok alapján fenti rendelkezések
be nem tartói 30.000.- Ft-ig terjedő, ismételhető
pénzbírsággal sújthatóak.
A lakosság, az üdülőtulajdonosok és a vendégeink jobb közérzete, kellemes
pihenése érdekében továbbra is kérjük Önt, hogy az emberi együttélés írott
és íratlan alapvető magatartási szabályait szíveskedjen betartani, illetve
vendégeivel betartatni!
Kérjük, kerüljék az éjjeli hangoskodást, a mások nyugalmát, pihenését,
üdülését zavaró indokolatlan zajkeltést.
A településünk működésével kapcsolatos részletes információkat a mellékelt Önkormányzati Hírlevél 2011-2. összeállításunk tartalmazza. Az aktualitás információkat honlapunkon (www.revfulop.hu), a Révfülöpi Képek c.
havilapban (amely honlapunkon keresztül is olvasható) követheti.
Felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
közreadott információk év közben változhatnak.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL * 2011/1.
RÉVFÜLÖP Nagyközség tájékoztató hírlevele
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala az alábbi közérdekű
információkról tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat.

Aktuális közérdekű információk
Révfülöp település előzményét 800 évvel ezelőtt, egy 1211-es oklevél
említi először, amely felsorolja az itt élt szőlőművesek és jobbágyok nevét. Az év folyamán különféle programokkal és rendezvényekkel szeretnénk ünnepelni. Ehhez várjuk az Önök ötleteit, javaslatait, amit kérünk
hivatalunkba eljuttatni. A programokról, településünk életéről részletes
információt kaphat a

www.revfulop.hu
honlapon.

Révfülöp, 2011. február 25.
Hamarné Szöllősy Emília s. k.
jegyző

2011. június 24-én 18.00 órakor az Általános Iskolában közmeghallgatást tart a képviselő-testület. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
A hulladékszállítást végző Probio Zrt. lomtalanítást szervez Révfülöpön 2011. május 9-én, hétfőn.
Sajnos, tavaly voltak néhányan, akik semmibe vették az önkormányzat lakosainkat segítő kezdeményezését és önkényesen soha nem látott mennyiségben
– nem saját ingatlanuk elé – helyeztek ki veszélyes hulladékot, építésbőlbontásból származó anyagokat, elektronikai hulladékot stb.
Mindnyájunk érdekében kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az ez évi lomtalanítással kapcsolatos információkat, és településképünk és környezetünk rendezettségének megőrzése érdekében segítsék annak korrekt és gyors lebonyolítását. (Részletes információt a Révfülöpi Képek április számában, elektronikus
önkormányzati hírlevelünkben, a hirdető táblákon és honlapunkon adunk.)

