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A RÉVFÜLÖPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

INGYENES TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVELE

2008. január 14.

TISZTELT RÉVFÜLÖPI POLGÁROK ÉS INGATLANTULAJDONOSOK!
Az elmúlt időszakban jelentősen szélesítettük a helyi információhoz való hozzájutás lehetőségeit, javítottuk az önkormányzat és az állampolgárok közötti információs kapcsolattartás kereteit. Az elmúlt évben
megújult a települési honlapunk (www.revfulop.hu), rajta polgármester válaszol rovat keretében nyilvánosan olvasható kérdés-felelet lehetőségét teremtettük meg. A Polgármesteri Hivatal előtt köztéri hirdetőtáblát állítottunk fel, alatta „véleményládával”. Tavasztól őszig hétvégi (szombat délelőtti) polgármesteri
és képviselői fogadóórát tartottunk. Az információáramlást jelentősen segítette elő az elektronikus Önkormányzati Hírlevél szolgáltatás bevezetése, amely levelezőrendszerre feliratkozott polgárok – több
mint százan – hetente, az elmúlt esztendőben mintegy félszáz alkalommal kaptak friss helyi információkat
tartalmazó e-mail értesítést.
Kísérletet tettünk a Révfülöpi Képek lap gyakoribb, frissebb és aktuális információkkal történő kiadására is, de minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült elérni a gyakoribb megjelenést, a periodicitás megnövelésével az aktuális információk olvasókhoz való eljutását. A lapot a jövőben a megfogalmazott igények alapján továbbra is településünk életét, eseményeit, eredményeit, civil és lakossági életet stb. bemutató, dokumentáló színes helyi orgánumként jelentetjük meg.
Sokan azonban nem rendelkeznek Internettel, nem e-maileznek, de mégiscsak szívesen olvasnának a
friss önkormányzati és települési információkról. Ezért vállalkozunk az alábbi – Ön által kézbentartott –
hírlevél megjelentetésére.
Elhatároztuk, hogy Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal kiadásában 1-1,5 havonta Önkormányzati Hírlevelet fogunk megjelentetni. Ebben az egyszerű kivitelű, nem újság jellegű információs körlevélben tájékoztatni szeretnénk a település lakóit az önkormányzati hivatalos közleményekről, az aktuális
igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, képviselői felhívásokról, közleményekről, a civil szervezetek programjairól stb. E hírlevelet az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkatársai, illetve az információt eljuttatók állítják össze, és postai úton fog eljutni Önhöz. (Természetesen bárki számára elérhetővé tesszük a www.revfulop.hu honlapon is.)
Kezdeményezésünk célja, hogy Révfülöp lakói és ingatlantulajdonosai objektív módon értesüljenek a
helyi képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal munkájáról, erőfeszítéseiről, eredményeiről, erősítsük a
kétoldalú kommunikációt, és a közösségépítést szem előtt tartva segítő módon bevonjuk Önöket is településünk jövőjének alakításába.
Tisztelettel:
Miklós Tamás
polgármester

MEGHÍVÓ!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990 évi LXV törvény 13. §-ában foglaltak szerint

2008. január 21-én (hétfőn) 18.00 órakor
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tart a helyi Általános Iskolában.

Kérjük, hogy kérdéseiket és javaslataikat a rendezvény megtartása előtt akár telefonon (87/464-244),
akár e-mailben (hivatal@revfulop.hu), vagy postai úton (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.
Tisztelettel hívjuk és várjuk személyesen is a közügyek iránt érdeklődő polgárokat.
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Jelentés a Polgármesteri Hiva-

tal 2007. évi teljesítménycéljainak teljesítéséről, javaslat a
2008. évi célok meghatározására.

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília
jegyző
2008. évi kulturális rendezvé-

nyek részletes bemutatása.

Kulturális hírek
RÉVFÜLÖPI FINOM FALATOK
helyi receptgyűjtemény megjelentetése
FELHÍVÁS

Tisztelt sütni-főzni szerető konyhatündérek, édesanyák, nagymamák, háziasszonyok és persze fakanalat forgató, konyhában kiválóan helytálló férfiak! Bizonyára minden család őriz finom, kipróbált, kedvenc és leginkább bevált étel- és sütirecepteket.
Kedves nagymamák, elő az unokáik által leginkább
szeretett sütirecepttel, háziasszonyok, a családi lakomák féltve őrzött receptjeivel!
De ne feledkezzünk meg a férfiakról sem, várjuk az
ősi titkokat őrző bográcsos, tárcsás stb. ételkülönlegességek receptjeit is. Lehet saját recept, nagymamától vagy ismerőstől kapott, kérjük, osszák meg velünk ezen titkaikat.
Célunk összegyűjteni, rendezni és kiadvány formájában közreadni a Révfülöpi Finom Falatok receptjeit.
Várjuk ezért az Ön receptjeit, lehetőleg az Önről
készült fotóval együtt 2008. január 31-ig.
Az elkészült kiadvány bemutatójára a 2008. évi Révfülöpi Malacságok rendezvényen fog sor kerülni. (A
receptet beküldők mindegyikét megajándékozzuk a
kiadvánnyal.)
Kérjük a receptekhez az alábbi formulát használják:
Beküldő neve, címe, elérhetősége
Recept megnevezése
Hozzávalók
Elkészítésének módja
Egyéb megjegyzések
A receptek beküldési helye és bővebb információ:
Pál Lászlóné művelődésszervező 8253-Révfülöp,
Villa Filip tér 8. Tel: 563-336. Mobil: 06/20/3525087. E-mail: muvelodes@revfulop.hu.
Beküldési határidő: 2008. január 31.

Új helyi kiadványok
A Révfülöp Polgármesteri Hivatal a helyi táj-,
természeti értékek és rendezvények képeivel illusztrált nagyméretű, színes RÉVFÜLÖP 2008
FALINAPTÁRT jelentetett meg, korlátozott példányszámban. Megvásárolható a helyi Tourinform Irodában (87/463092),
a
könyvtárban
(87/563-080), és a Szegi
Sport- Horgászüzletben

Előadó: Pál Lászlóné művelődésszervező

Vegyes ügyek

(87/463-028).
*
A Révfülöpi Honismereti Egyesület kiadásában
tovább folytatódott a Révfülöpi Honismereti Füzetek sorozat kiadása, és megjelent a
KŐVÁGÓÖRS - RÉVFÜLÖP ÉS A
BALATONI ZALA-SOMOGYI GŐZHAJÓ
TÁRSASÁG TÖRTÉNETE (1872-1879) c.
kismonográfia. A könyvben új, a balatoni hajózás eddig ismert történetét módosító adatokat olvashatunk. Megvásárolható a helyi Tourinform
Irodában és a könyvtárban.
*
Ugyancsak a Honismereti
Egyesület kiadásában jelent meg a Villa Filip honismereti közlöny legújabb,
2007/1-2. összevont, dupla lapszáma. A révfülöpi
vonatkozású írások mellett olvashatunk a Kálimedence lakói számának
alakulásáról, a kékkúti víz
kitermelésének történetéről is. Megvásárolható a helyi Tourinform Irodában és a könyvtárban.
Programok - rendezvények
VÉRADÁS!
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez 2008.
január 17-én, csütörtökön 14-17 óráig a helyi
Általános Iskolában!
KÖNYV- és KIADVÁNYBEMUTATÓ!
A Révfülöpi Honismereti Egyesület szeretettel
meghívja az érdeklődőket és az egyesületi tagokat 2008. január 25-én 16 órakor a révfülöpi
Tóparti Galériában tartandó kiadvány-bemutatóra.
A rendezvényen ismertetésre kerül az egyesület
kiadásában megjelent „Kővágóörs - Révfülöp és
a Balatoni Zala-Somogyi Gőzhajó Társaság
története (1872-1879)” című kismonográfia, valamint a VILLA FILIP honismereti közlöny
2007. 1-2. dupla lapszáma.
MEGHÍVÓ!
A Révfülöpi Sport, a Horgász, a Vízisport és a
Polgárőr Egyesületek Vezetősége 2008. január
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26-án 19 órai kezdettel Újévköszöntő bált rendez
a révfülöpi Tóth Vendéglőben.
Belépődíj: 3.700,- Ft/fő (ez magában foglalja a
svédasztalos vacsorát és az Egyesületek támogatását). Asztalfoglalás: a Tóth Vendéglőben (a belépődíj befizetésével) Tel./fax: 87/464-406, 464368, 30/9460 344. Zene, tánc, tombola! Mulatás
reggel 5-ig! Mindenkit szeretettel várnak!

it? Véleménykérő rendezvényünkön kérjük,
mondja el véleményét, fogalmazza meg érveit
ezzel kapcsolatban! Amennyiben nem tud személyesen részt venni rendezvényünkön, kérjük,
juttassa el javaslatait levélben:
Polgármesteri Hivatal
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
E-mailben: hivatal@revfulop.hu
Fax: 87/563338

Polgármesteri Hivatal információi

Felhívás
Fiatal Gazda Klubok rendezvénysorozat
A magyar agrárkormányzat szándékai szerint 2009. január
1-jével Magyarország is átáll az egyszerűsített területalapú
támogatási rendszerről (SAPS) az un. összevont gazdaságtámogatási rendszerre - SPS. Az új támogatási rendszerben a támogatási jogosultság és a termelés – néhány kivételtől eltekintve – elválik egymástól, a támogatási jogosultság, mint vagyoni értékű jog a termőföldtől függetlenül
önállóan forgalomképessé válik. Az előzetes tervek szerint
az egyes gazdálkodók egyedi támogatási jogosultságának
megállapítása az un. referencia időszakok – 2006. (kiegészítő komponens), illetve az áttérés éve 2009. (regionális
komponens)- alapján történik majd. Az új támogatási rendszerre való áttérés csak akkor lehet zökkenőktől mentes, ha
a gazdálkodók időben megismerkedhetnek annak részleteivel. Emiatt szervez a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2008. január 15. - február 15. között 12
tájékoztató eseményt a Fiatal Gazda Klubok rendezvény
sorozat keretében.
A legközelebbi események időpontjai és helyszínei:
2008. február 5. 14.00 óra
Pápa, Korvin u. 17., Aranykalász Étterem,
2008. február 11. 14.00 óra
Vép, Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Vas megye
Az egyes események azonos program szerint zajlanak le. A
Fiatal Gazda Klubokon a részvétel ingyenes, elsősorban a
40 év alatti fiatal gazdálkodókat várják! A rendezvénnyel
kapcsolatos részletes program és az elektronikus jelentkezési lap 2008. január 15-től elérhető a www.agrya.hu címen. A rendezvényekkel kapcsolatosan további információ
a Fiatal Gazda Call Centerben Jakab Katalintól kérhető.
Telefon: 06/1-2704874, e-mail: callcenter@agrya.hu.

SZÁLLODA – VITORLÁSKIKÖTŐ
IGEN – NEM – ÉS – VAGY?!
Lakossági fórum a helyi turisztikai
fejlesztések irányairól!
Időpont:

2008. február 1. (péntek) 16 óra
Tóparti Galéria (Révfülöp, Halász u.)
Sokszor és sokan beszéltek az elmúlt években
turisztikai fejlesztésekről, léptek fel mellette,
avagy fogalmazták meg kételyeiket azzal kapcsolatban. Köztudott, hogy Révfülöp léte és településtörténete a balatoni idegenforgalom és
az üdülő- és fürdőélet fejlődésen alapult.
Hogyan tovább?
Ön szerint milyen turisztikai fejlesztések szolgálnák településünk jövőjét, az itt élők érdeke-
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A Polgármesteri Hivatal

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
: 87/464-244, illetve 87/464-131
Fax: 87/563-338
E-mail: hivatal@revfulop.hu
A település honlapja: www.revfulop.hu
A honlapon feliratkozhat az önkormányzati hírlevél
szolgáltatásra, amely kb. hetente értesíti Önt a
település aktuális rendezvényeiről!





*
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
nyitva tartása:
Hétfő, szerda: 7.30-16.00 óra,
kedd, péntek: 7.30-12.00 óra.
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

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 87/563-335. muszak@revfulop.hu
Művelődésszerv.: 87/563-336.muvelodes@revfulop.hu

Közérdekű információk
Közintézmények
Rendőrség: Rendőr őrs (Badacsonyi út 14.)
 464-250; Tapolca:  412-322;  107
Egészségügy, szociális ellátás
Körzeti orvosi rendelő (Villa Filip tér 4.)
 464-150 vagy 06/20/94444-862
Rendelés: hétfő:
8.00-12.00
kedd, szerda
9.00-12.00
csütörtök:
16.00-18.00
péntek:
9.00-12.00
Központi ügyelet: Városi Kórház (Tapolca, Ady E. u. 1-3.)
 411-655; 511-083
Hétköznap du. 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Hétvégén péntek délután 16.00 órától hétfő reggel 8 óráig.
Körzeti védőnő (Villa Filip tér 4.)
 463-193
Fogadóóra: kedd: 13.00-15.00 óra
Fogászati szakrendelő (Villa Filip tér 5.)
 464-529

Rendelés: hétfő:
kedd:
szerda, csütörtök:

14.00 – 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

ÖN KORM ÁNY ZA TIH ÍR LEVÉ L *
2008 /1.
A Révfülöpi Polgármesteri Hivatal ingyenes
t á j é k o z t a t ó h í r l e v e l e . 2008. január 14.
Kiadja a Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala.
Összeállították: a Polgármesteri Hivatal munkatársai.
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a közreadott
rendezvényinformációk tartalma változhat!
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