
Szolgáltatások
Családsegítő Szolgálat. Munkatárs: Szabó Sándor. Fogadóóra: kéthetente csütörtök
9.00-11.00 óra – Polgármesteri Hivatal. ( 06/20/4320-990)
Falugazdász. Fogadóóra: hétfő 11.30-13.00 óra – Polgármesteri Hivatal. 
Fülöp-hegyi Millenniumi Kilátó. Egész évben látogatható. (Június 1-től augusztus
31-ig belépődíj: felnőtt 200,- Ft, gyermek, nyugdíjas 100,-Ft. Ezen időszakon kívül
a kilátó díjmentes.)
Gyermekjóléti  Szolgálat. Családgondozó:  Vass  László.  Fogadóóra:  csütörtök
11.00-13.00 óra – Polgármesteri Hivatal. ( 06/20/5657-122).
Gyógyszertár. (Révfülöp, Villa Filip tér 3.) Nyitva: hétfő: 7.30-13.00; kedd: 9.30-
17.00; szerda:  7.30-17.00;  csütörtök:  7.30-13.00 és 16.00 – 18.00; péntek:  9.30
-17.00; szombat: 8.00-12.00 óra.
Hatósági állatorvos. Állatorvos: Dr. Ásványi Tamás (Kővágóörs, Kossuth u. 26.)
 06/20/9217-372.
Könyvtár  –  Internet. (Révfülöp  Halász  u.  6.;  87/563-080,  563-081.)  Nyitva:
kedd-szerda-csütörtök-péntek: 10.00-18.00 óra.
TOURINFORM Iroda. (Révfülöp, Villa Filip tér 8/b.;   87/463-194, 463-092)
Nyitva: főszezonban (június 15-től augusztus 20-ig) hétfőtől péntekig: 9.00-18.00
óráig, szombat, vasárnap 9.00- 12.00 óra. Elő- és utószezonban csütörtök, szombat
és vasárnap kivételével 10.00-17.00 óráig. 
Temetőkert. Nyitva tartás: február 1-től február 28-ig 6.30-18.00, március 1-től áp-
rilis 30-ig 6.30-19.00, május 1-től május 30-ig 6.00-20.00, június 1-től szeptember
30-ig 6.00 – 21.00, október 1-től december 31-ig 6.30-18.00 óráig. 

*
T i s z t e l t  I n g a t l a n t u l a j d o n o s !

A lakosság az üdülőtulajdonosok és a vendégek 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 kutyák póráz nélkül sétáltatását, a kerti
hulladékok május 1 és szeptember 30-a közötti időszakban történő égetését stb.
A szemétmentes településkép érdekében kérjük, hogy a háztartási szemét elszállítá-
sára a PROBIÓ ZRt. (Balatonfüred) szerződést megkötni, illetve szemetet csak a
PROBIÓ ZRt. által forgalmazott gyűjtőzsákokba elhelyezni szíveskedjenek.
Szemetet, hulladékot közterületre lerakni tilos!
Tájékoztatjuk a tisztelt horgászokat, hogy a strandfürdők területén fürdési szezon-

ban (május 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakban) horgászni tilos.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai és a magam nevében kívánok Önnek kelle-
mes révfülöpi tartózkodást, élményekben gazdag pihenést, kikapcsolódást.

Üdvözlettel 
Hamarné Szöllősy Emília jegyző

ÖNKORMÁNY  -
ZATI  HÍRLEVÉL
*2007

RÉVFÜLÖP Nagyközség tájékoztató hírlevele
2007. február 8. 

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri  Hivatala  az alábbi  közérdekű kérdé-
sekről tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat.
Polgármesteri Hivatal információi
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási nyitva tartása:
 Hétfő, szerda: 7.30-16.00 óra, kedd, péntek: 7.30-12.00 óra.
 Csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
A központi : 87/464-244, illetve 87/ 464-131.
A tisztségviselők és ügyintézők közvetlen telefonszáma és e-mail címe:
 Polgármester: 87/563-330 polgarmester@revfulop.hu     
 Jegyző: 87/563-331, jegyzo@revfulop.hu      
 Pénzügy 87/563-332 penzugy@revfulop.hu 
 Adóhatóság 87/563-333 ado@revfulop.hu 
 Szociálpol., vállalk., pénzügy 87/563-334 -
 Községgazdálkodás-műszak 87/563-335 muszak@revfulop.hu 
 művelődésszervező 87/563-336 muvelodes@revfulop.hu 

A Polgármesteri Hivatal fax száma: 87/563-338
A település megújult honlapján (www.revfulop.hu) feliratkozhat az önkor-

mányzati hírlevél szolgáltatásra, friss információkat olvashat!
Aktuális közérdekű információ
 Az  önkormányzati  képviselő-testület  2007.  március  1-től  bevezeti  a

„nyitott hétvégét”; szombati napokon, a községházán 10.00-12.00 óra
között egy-egy képviselő, vagy a polgármester várja az üdülőingatlan
tulajdonosok véleményeit, javaslatait.

 Az önkormányzat tavaszi lomtalanítási akciót szervez. Az ingatlanok-
nál feleslegessé váló lomot 2007. április 13-14-15-én lehet kihelyezni a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően kijelölt közterületekre. Építési
törmelék, fa és ágnyesedék nem helyezhető ki, és április 15-e után lim-
lom kihelyezése tilos!!! Az önkormányzat a – polgárőrség bevonásával
– a lomtalanítás lebonyolítását figyelemmel kíséri.  Tisztelettel  kérjük



az ingatlantulajdonosokat,  hogy a gyors és sikeres lomtanítás érdeké-
ben fentiek maradéktalan betartásával legyenek segítségünkre. 

 2007. augusztus  24-én 18.00 órakor az Általános  Iskolában  közmeg-
hallgatást tart a képviselő-testület. Tisztelettel várunk minden érdeklő-
dőt. 

Adók és kötelezettségek!
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adók mértékét az építményadó, a
telekadó és az idegenforgalmi adó tekintetében módosította.
Építményadó mértéke 630,- Ft/m2, állandó lakás céljára szolgáló építmények után
240,-Ft/m2. 
Építési telek után az adó mértéke 80,- Ft/m2; a  be nem építhető (építési teleknek
nem minősülő) belterületi beépítetlen földrészlet után 30,- Ft/m2. A fizetendő adó
összegéről valamennyi érintett ingatlantulajdonost határozattal értesítünk.
Idegenforgalmi adó mértéke főszezonban 340,- Ft/fő/nap, főszezonon kívül (elő-
és utószezonban) 270,- Ft/fő/nap. Módosításra került a főszezon időpontja, amely
az idegenforgalmi adófizetés szempontjából június 15-től augusztus 20-ig terjedő
időszak. Az ide évben tervezzük „Révfülöp kártya” bevezetését, amely az idegen-
forgalmi adót befizetők számára ingyenes és kedvezményes szolgáltatások (strand-
belépő, hajózás stb.) igénybevételét teszi lehetővé. A kidolgozás alatt lévő kezde-
ményezésről részletesen a honlapon olvashat a közeljövőben.
Iparűzési adó mértéke változatlanul 1,9 %. Az első félévi iparűzési adó összege a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően az előző évre megállapított adóelőleg fele.
Gépjárműadó tekintetében változás történt. A személygépkocsik és motorkerékpá-
rok után fizetendő adó esetében az eddigi súly helyett a teljesítmény lesz az adózta-
tás alapja. Az üzembentartók, illetve tulajdonosok a fizetendő adóról külön határo-
zatot kapnak. (Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi és tehergépjármű vonat-
kozásában az adó mértéke továbbra is 1200,- Ft lesz minden megkezdett 100 kg
után.). Az első félévi adó pótlékmentesen március 16-ig fizethető meg meg! 

Kábeltelevíziós hírek!
 2007.  január  1-jétől  rendkívül  kedvezményes  kábeltelevízió  rákötési  akciót

hirdettünk.  A belépési  (bekapcsolási  díj)  összege  magánszemélyek esetében
7.000,-Ft, jogi személyek esetében 14.000,-Ft. (A bekötéshez kapcsolódó tech-
nikai- beszerelési díj összege egy vételi hely esetén 10.000,-Ft.)

 A számlázással  kapcsolatos  bejelentések:  Polgármesteri  Hivatal   87/563-
332, új bekötés, kikötés, csomagváltoztatás 87/563-335.

 A kábeltelevíziós rendszer és kábel-Internet meghibásodás: ElektroV Szerviz
(Badacsonytomaj)  87/472-104, munkaidő után és hétvégén 21.00 óráig Vel-
la Zsolt  06/20/925-0127; illetve 21.00 óra után 87/472-104 telefon üzenet-
rögzítő. 

Egészségügyi szolgáltatások!

 Fogorvos (Révfülöp, Villa Filip tér 3/a.;  87/464-529) Rendelési idő: hétfő:
14.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 8.00-12.00; csütörtök: 8.00-12.00. Pén-
teken nincs rendelés.

 Háziorvos (Révfülöp Villa Filip tér 4.)  464-150 vagy 06/20/9444-862. Ren-
delési idő: hétfő: 8.00-12.00; kedd: 9.00-12.00; szerda: 9.00-12.00; csütörtök:
16.00-18.00; péntek: 9.00-12.00. A rendelési idő második felében csak az elő-
jegyzett betegeket fogadják, (kivétel: sürgős eset és a csütörtök délutáni rende-
lés). 

 Központi orvosi ügyelet (Városi Kórház. Tapolca, Ady E. u.-1-3.)  87/411-
655, 87/511-083. Hétköznap du. 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Hétvé-
gén (péntek), ünnepnapon: utolsó munkanap 16.00 órától a következő munka-
nap reggel 8.00 óráig.

Civil 1 %
Településünkön az alábbi  közalapítvány, alapítvány és  egyesület  javára lehet  az
SZJA 1 %-ot felajánlani:
„Egészségünkért” Közalapítvány adószáma: 18919271-1-19
„Révfülöpi Iskolaszék” Alapítvány adószáma: 18918373-1-19
Révfülöpi Fürdőegyesület adószáma: 18926394-1-19
Révfülöpi Honismereti Egyesület adószáma: 18914348-1-19

Bejelentési, ügyintézési információk!
Áramellátás. EON  Észak-dunántúli  Áramszolgáltató  Rt.  Ügyfélszolgálat  
06/40/220-220; műszaki hibabejelentés  06/40/330-330. 
Csőtörés. DRV Rt. (Balatonszepezd, Halász u.3.;  468-585, vagy DRV Rt. Bala-
tonfüred  342-611. 
Építési Iroda (Tapolcai Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási ideje: hétfő: 13.00-
16.00  szerda:  8.00-12;  13.00-16.00,  péntek:  8.00-12.00.  Kedden és  csütörtökön
ügyfélfogadás nincs.
Gázszolgáltatás. A KÖGÁZ RT hibabejelentés 0-24 h-ig   88/423-278; számlá-
val, lakcímváltozással és egyéb gázszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés 80/444-
000; üzemzavarral,  gázszivárgással kapcsolatos hibabejelentés  80/301-301; nyo-
másszabályozóval,  gázmérővel  kapcsolatos  hibabejelentés:  88/579-810,  88/579-
820; KÖGÁZ-Veszprémszer Kft. (gázberendezések hibafelvétele)   88/423-677.
Hatósági engedélyek kiadásával kapcsolatos tájékoztatás: 88/579-822.
Kéményseprő-ipari szolgáltatás. Ajkai SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. (Ajka,
Kosztolányi u. 7.;  88/201-845; 30/3409-721.
Közvilágítás. ELMIB ZRT Nagykanizsa  93/537-540, 93/537-573, illetőleg Pol-
gármesteri Hivatal  87/563-335
Okmányiroda (Tapolca Hősök tere 15.)   87/511-150, 510-444. Ügyfélfogadási
idő:  hétfő:  12.00-17.30,  Kedd:  8.00-16.00,  szerda:  8.00-16.00,  Csütörtök:  8.00-
13.00, péntek: 8.00-11.30-ig.



Rendőrőrs (Révfülöp, Badacsonyi út 17.;  87/464-250) Fogadóóra minden hónap
első és harmadik hétfő 17.00-18.00 óra. Sürgős esetben a révfülöpi Iroda a tapolcai
Rendőrkapitányságon keresztül érhető el.  107 vagy 87/412-322.
Tűzvédelem. Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Badacsony-
tomaj, Fő u.19.;  87/471-337;vagy  105.


