
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Hivatala  az  alábbi  közérdekű  információkról
tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, lakosságot.

Aktuális közérdekű információk

Révfülöp  település  hivatalos  honlapján,  a  település  életéről,  a  programokról,  pályázati
felhívásokról, hirdetményekről, a képviselő-testület munkájáról részletes információt kaphat. 

A honlap címe: www.revfulop.hu

Képviselő-testületi, polgármesteri munkával kapcsolatos közlemények.

• A képviselő-testület ülései és a bizottsági ülések nyilvánosak, melyből a testületi ülést
a helyi televízió felvételről közvetíti.

• A képviselő-testület  rendes  üléseinek  időpontját  és  a  tervezett  napirendi  pontokat
munkaterv tartalmazza, mely a honlapon megtalálható.

• A polgármester hivatalos fogadónapja minden hétfőn 8.00 – 12.00 óráig tart. ( előtte
időpont egyeztetés javasolt)

• A  jegyző  hivatalos  fogadónapja:  hétfő  9.00  –  11.00  óráig  tart,
-  a  hivatal  székhelyén  Kővágóörsön páratlan  heteken,  a  Révfülöpi  Kirendeltségen
páros heteken  

• Az aljegyző hivatalos fogadónapja a hivatal székhelyén Kővágóörsön minden szerdán
8.00 -12.00 óráig, Révfülöpi Kirendeltségen páratlan heteken 9.00 – 11.00 óráig tart.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Hivatala 

Ezúton  tájékoztatom  a  Tisztelt  Lakosságot,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat
Hivatala  2013. április  1-től a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal,  melynek keretén
belül működik a Révfülöpi Kirendeltség  (Révfülöp, Villa Filip tér 8. Községháza)
A Kirendeltségen továbbra is rendelkezésre állunk az ügyfelek tájékoztatására és a hivatalt
érintő ügyintézésre. A Kirendeltségen a Járási Hivatali ügysegéd is hetente egy alkalommal,
hétfőn 13.00 – 16.00 óráig ügyfélfogadást tart.
A Közös Hivatal elérhetősége:
Neve :Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
Tel: 87/464-017
e-mail: jegyzo@kovagoors.hu
A Kirendeltség elérhetősége:
Neve: Révfülöpi Kirendeltség
Címe:8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. 
Tel: 87/464-244
e-ami: hivatal@revfulop.hu

A  Közös  hivatal  elérhetősége,  feladatai,  ügyintézők  elérhetőségei  a  www.revfulop.hu
honlapon a Közös Hivatal link alatt megtalálhatóak.

http://www.revfulop.hu/
mailto:hivatal@revfulop.hu
mailto:jegyzo@kovagoors.hu
http://www.revfulop.hu/


Vegyes információk 

Adók és kötelezettségek !
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete  a helyi  adók közül az építményadó,  telekadó és
idegenforgalmi adó mértékét 2013. évre nem változtatta meg.

• Az építményadó és telekadóról az érintettek külön határozatban kapnak értesítést.
• Az  építményadó  mértéke  745 Ft/m2, az állandó lakás céljára szolgáló építmények

után 290 Ft/m2.
• Telekadó tekintetében az adó mértéke 90 Ft/m2, a be nem építhető (építési teleknek

nem minősülő) földrészlet esetén az adó mértéke 37 Ft/m2.
• Idegenforgalmi adó mértéke főszezonban  400 Ft/fő/nap, főszezonon kívül (elő- és

utószezonban)300 Ft/fő/nap. Az idegenforgalmi adófizetés szempontjából főszezon a
június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak. 

• Iparűzési adó mértéke változatlanul 1,9 %.

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség (IFA)
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 igénybe. 
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy tegyenek eleget adóbeszedési 
kötelezettségüknek. 
A beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles bevallást 
benyújtani az adóbeszedésre kötelezett.
(Az önkormányzat részére a központi költségvetés a beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához további 1.50 forintot biztosít !)

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 Révfülöp Kártyát.

Adózó adatváltozásaival kapcsolatos bejelentési kötelezettség
Amennyiben az adózó bárminemű adatában adatváltozás következik be a tulajdonosnak
(haszonélvezőnek)  bejelentési  kötelezettsége  keletkezik  az  önkormányzati  adóhatóság
felé. 

• Ingatlan eladása ill. vétele, ajándékozása, öröklése esetén a változást követő 15 napon
belül,  de  legkésőbb  a  tárgyévet  követő  január  15-ig  bejelentést  kell  tenni  az
önkormányzati adóhatósághoz.

• Építmény  és  telek  adó  esetén  az  adókivetés  alapja  az  adóbevallás.  Ameddig  a
tulajdonos (haszonélvező) a bevallás-adási kötelezettségének nem tesz eleget, terhükre
az adó megállapítására nincs lehetőség. Kérjük Önöket, hogy pl. öröklés, ajándékozás
esetén  is  fokozott  figyelmet  fordítsanak  az  adóbevallás  benyújtására,  mert  annak
elmulasztása  esetén  mindaddig  a  korábban benyújtott  adóbevallás  alapján,  az  azon
feltüntetett adózó nevére kerül sor az adó kivetésére.

A helyi környezet védelme érdekében fontosabb információk, kötelezettségek



Környezetünk,  településünk  tisztaságának  védelme  érdekében  az  alábbi  rendelkezése
betartására hívom fel a figyelmét.

• Az ingatlan tulajdonosa, használója ( a külterületi ingatlannal rendelkező is) köteles az
ingatlanán  keletkező  hulladék  elszállítására  a  szolgáltatóval  (PROBIÓ  Zrt.
Balatonfüred) szerződést kötni.

• Szemetet, hulladékot közterületen elhelyezni tilos!
• Kérjük az ingatlan  tulajdonosokat,  használókat,  területük,  továbbá ingatlanuk előtti

közterületek, árkok, járdaszakaszok rendben és tisztán tartására, a parlagfű irtására, a
közterületre  benyúló,  szabad  közlekedést  akadályozó,  balesetveszélye  ágak,
zöldsövények levágására, nyírására.

• Kerti  hulladékot  égetni  október  1-től  május  15-ig  lehet  –  vasárnap  és  ünnepnap
kivételével.  Minden  más  időszakban  az  égetés  tilos!  Az  égetés  nagykorú
cselekvőképes  személy  felügyelete  mellett,  a  látási  viszonyok  és  a  talaj-közeli
légmozgások miatt 10.00 és 16.00 óra között történhet.

• Az eb tartó gazdák kutyájuk kóborlását megakadályozni, az ebek közterületen történő
sétáltatása során a köztisztasági előírások betartásáról gondoskodni kötelesek.

• A strandfürdők területén a fürdési szezonban (május 15-től szeptember 15-ig terjedő
időszakban) horgászni tilos!

• Kérjük,  kerüljék  az  éjjeli  hangoskodást,  a  mások  nyugalmát,  pihenését,  üdülését
zavaró indokolatlan zajkeltést!

A településen lévő egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, kötelezettségek.

Szociális Szolgálat:
Hét település Társulása által létrehozott Szociális Szolgálat biztosítja a szociális étkezést, házi
segítségnyújtást és családsegítést.  A szolgálat székhelye a községháza földszinti irodájában
van, ahol szíves tájékoztatást nyújtanak a szolgáltatás iránt érdeklődők részére.

Kéményseprés:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéménysepréssel kapcsolatos feladatokat településünkön a
SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. látja el. (8400 Ajka Kosztolányi u. 7. Tel: 88/201-845,
30/3409-721) 

Talajterhelési díj:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében
azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,  talajterhelési  díjat
kell  fizetnie.  A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján  a  talajterhelési  díj  egységdíjának
mértéke  2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került
meghatározásra,  amelyet  a  területi  szorzók  tovább  növelhetnek.  Révfülöp  településen  a
területi szorzó 3, így a talajterhelési díj mértéke 3.600 Ft/m3. 2013-ban tehát már a megemelt
talajterhelési  díjat  kell  az  érintett  fogyasztóknak  megfizetni,  amely  így  jelentősen
meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét! 

Villamos hálózat közelében történő növényzet biztonságos eltávolítása:
A  villamos  hálózatok  biztonsági  övezetében  és  környezetében  lévő  fák,  bokrok  ágait  az
ingatlan  tulajdonosa  köteles  rendszeresen  eltávolítani. Amennyiben  a  gallyazással
kapcsolatosan  szakmai  segítségre  van  szükségük  kérjük,  hogy  az  EON  Veszprémi



régióközpontját (8200 Veszprém Mártírok u.9. tel:88 591-202) értesíteni szíveskedjenek. A
feszültségmentesítést és szakfelügyeletet az áramszolgáltató díjmentesen biztosítja. Részletes
információ e témában a honlapon és a képújságban olvasható.

A hulladék elszállítására vonatkozó szabályozás:
Azon külterületi ingatlanok részére, melyek megközelítése a hulladékszállító járművel nem
lehetséges, a közszolgáltatás igénybevétele céljából gyűjtőhely került kijelölésre. (Szerződés
kötés a PROBIÓ-val kötelező.)
A  gyűjtőhely  címe:  8253  Révfülöp,  Káli  u.  17.   IKSZT  épület  udvara.  A  PROBIÓS
emblémával ellátott zsákokat munkanapokon lehet a gyűjtőhelyre szállítani, a nyári időszak
idején az átvétel minden nap működik.

Dohányzásról szóló tájékoztatás: 
Felhívom a figyelmet a nemdohányzók érdekeinek védelme érdekében elfogadott új törvényi
rendelkezések betartására. Kérem figyeljék az erre a célra kihelyezett jelzéseket!

Adatszolgáltatás kérése:

Tisztelt lakosság!
A  temetőről  és  a  temetkezésről  szóló  jogszabályok  értelmében  a  kötelező  temetői
nyilvántartás  felülvizsgálatát,  aktualizálását  végezzük.  Kérünk  minden  érintettet,  aki
hozzátartozóként  az  elhunyt  sírja  felett  jogosultsággal  rendelkezik,  (temetési  hely  felett
rendelkezni jogosult személy) adatainak (név, lakcím) közlésével hozzájárulni szíveskedjen a
temetői  nyilvántartás  teljessé,  aktuálissá  tételéhez.  Az  adatokat  a  hivatal  elérhetőségein
keresztül várjuk. (személyesen, postai úton, telefonon, e-mailen) 
Közreműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Bízunk  abban,  hogy Önkormányzati  Hírlevelünkben  közzétett  tájékoztatások,  információk
segítségére lesznek és sikerült olyan dolgokra felhívni figyelmüket, mely elősegíti az Önök és
vendégeink jobb közérzetét,  informáltságát,  elősegíti Révfülöp településen való „szerethető
életet”.

Felhívom a figyelmet, hogy a közreadott információk év közben változhatnak.

Révfülöp, 2013. augusztus 1.

Dr. Szabó Tímea
        Jegyző 


