Projektek
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)

Projektek
Nyertes európai uniós pályázati projektek
Balatonf?zf?ért Alapítvány

1. Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése [1]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata

1. A balatonf?zf?i Közösségi Ház LEADER szellemiség? fejlesztése
Projekt összefoglaló [2]
Sajtóközlemény a projekt indításáról (2020.07.02.) [3]
Sajtóközlemény - Megkezd?dik a Közösségi Ház földszinti épületrészének felújítása Balatonf?zf?n
(Önkormányzati Sajtószolgálat, 2020.07.02.) [4]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. júliusi számában [5]
2. Klímatudatosság er?sítése Balatonf?zf?n
Projekt összefoglaló [6]
Klímatudatossági kérd?ív 18 év alattiak számára [7]
Klímatudatossági kérd?ív 18 és 65 év közöttiek számára [8]
Klímatudatossági kérd?ív Szépkorúak számára [9]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. novemberi számában [10]
Sajtóközlemény a projekt indításáról (2020.04.17.) [11]
Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igényl?k, kedvezményezettek által végzett
adatkezelésr?l [12]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. májusi számában [13]
Tegyél F?zf? klímájáért! Családi nap a klímatudatosság jegyében [14]
3. Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2
és 2/A szakaszok)
Projekt összefoglaló [15]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2018. májusi számában [16]
Együtt dolgozva egymásért – Balatonf?zf? fejlesztési terveir?l (Interjú az Öböl TV-ben
2018.05.29-én) [17]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
Megkezd?dött a turisztikai kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása Balatonf?zf?n - Sajtóközlemény
a projekt indításáról (2019.04.01.) [19]
Sajtóközlemény - Megkezd?dött a turisztikai kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása Balatonf?zf?n
(Balaton.vehir.hu, 2019.04.08.) [20]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. áprilisi számában [21]
Sajtóközlemény projektindításról - Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. májusi számában [22]
Sajtóközlemény a projekt zárásáról (2020.05.07.) [23]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. júniusi számában [24]
Balatonf?zf? – Megújult a strandi csúszda és kib?vítették a bicikliút hálózatot (balatontipp.hu,
2020.07.10.) [25]
4. A balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése
Projekt összefoglaló [26]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2018. áprilisi számában [27]
Együtt dolgozva egymásért – Balatonf?zf? fejlesztési terveir?l (Interjú az Öböl TV-ben
2018.05.29-én) [17]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. februári számában [28]
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Projektek
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
A Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése (Interjú az Öböl TV-ben
2019.04.01-én) [29]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. áprilisi számában [21]
Sajtóközlemény a projekt zárásáról (2019.07.25.) [30]
Megújult a balatonf?zf?i M?vel?dési Központ (Önkormányzati Sajtószolgálat, 2019.07.26.) [31]
Balatonf?zf? – Uniós pénzb?l közel nullára csökkentették a m?vel?dési központ energiaigényét
(balatontipp.hu, 2019.07.28.) [32]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. augusztusi számában [33]
Napelemet is kapott a megújult balatonf?zf?i M?vel?dési Központ (veol.hu, 2019.08.16.) [34]
Megújult a Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2018.08.28-án)
[35] [34]
5. Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
Aloldal - Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 [36]
Projekt összefoglaló [37]
Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igényl?k, kedvezményezettek által
végzett adatkezelésr?l [38]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2018. januári számában [39]
Sajtóközlemény a projekt indításáról (2018.03.20.) [40]
Sajtóközlemény a Balatonf?zf?i Hírlap 2018. áprilisi számában [41]
Együtt dolgozva egymásért – Balatonf?zf? fejlesztési terveir?l (Interjú az Öböl TV-ben
2018.05.29-én) [17]
Nyertes EFOP pályázat Balatonf?zf?n - Sajtóközlemény (Önkormányzati Sajtószolgálat,
2018.12.18.) [42]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [43]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. februári számában [44]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. márciusi számában [45]
Huszárok, lovaskocsikázás Balatonf?zf?n (Balaton.vehir.hu, 2019.03.15.) [46]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. áprilisi számában [47]
A Magyar Költészet ünnepe Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2019.04.12-én) [48]
A tánc világnapja Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2019.04.29-én) [49]
Retro Majális Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2019.05.03-án) [50]
Madarak és Fák Napja a horgásztanyán (Interjú az Öböl TV-ben 2019.05.13-én) [51]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. májusi számában [52]
Hagyományt teremtenének a családoknak szervezett programból Balatonf?zf?n (veol.hu,
2019.05.24.) [53]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. júniusi számában [54]
XXII. Cseberei Juniális (Interjú az Öböl TV-ben 2019.07.03-án) [55]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. júliusi számában [56]
Fotós vándorkiállítás Balatonf?zf?n (veol.hu, 2019.08.03.) [57]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. augusztusi számában [58]
Augusztus 20. Balatonf?zf? (Interjú az Öböl TV-ben 2019.08.22-én) [59]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. szeptemberi számában [60]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. októberi számában [61]
III. Városi Disznóvágás – Hagyomány?rz?, gasztro-kulturális csemege (balatontipp.hu, 2019.12.07.)
[62]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. januári számában [63]
Sajtóközlemény a projekt zárásáról (2020.06.05.) [64]
Komplex humánfejlesztés Balatonf?zf?n és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén (Önkormányzati
Sajtószolgálat, 2020.06.05.) [65]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. júliusi számában [66]
6. A balatonf?zf?i Városháza épületenergetikai korszer?sítése
Projekt összefoglaló [67]
Együtt dolgozva egymásért – Balatonf?zf? fejlesztési terveir?l (Interjú az Öböl TV-ben
2018.05.29-én) [17]
Milliókat spórolnak a korszer?sítéssel (veol.hu, 2017.06.06.) [68]
Energetikai korszer?sítés a balatonf?zf?i Városházán (Interjú az Öböl Tv-ben 2018.07.16-án) [69]
Megújul a városháza (Balaton.vehir.hu, 2018.09.18.) [70]
Megújul a városháza - Milliókat spórolhatnak a beruházással (veol.hu, 2018.09.28.) [71]
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Megújult a balatonf?zf?i Városháza - Sajtóközlemény a projekt zárásáról (2018.10.26.) [72]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
7. Balatonf?zf? Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt összefoglaló [73]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2017. június számában [74]
Tájékoztató elektronikus önkormányzati ügyintézésr?l a Balatonf?zf?i Hírlap 2018. júniusi számában
[75]
8. A LEADER program és az együttm?ködések népszer?sítése, LEADER pihen? pontok kialakítása
Projekt összefoglaló [76]
9. Innovatív vízpartfejlesztés – esélyegyenl?ség a Balaton partján
Projekt összefoglaló [77]
10. Testvérvárosi találkozó Balatonf?zf?n a család és a munka jegyében
Projekt összefoglaló [78]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2014. márciusi számában [79]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2014. áprilisi számában [80]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2014. augusztusi számában [81]
Balatonf?zf? információs tábláira kifüggesztett plakátok [82]
Videó az Öböl Tv-nek adott interjúról [83]
Szlovák nyelv? kiadvány Balatonf?zf?r?l [84]
A Napló Online Veol.hu oldalon megjelent cikk [85]
Programleírás a találkozóról [86]
Fotódokumentáció a találkozóról [87]
11. Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítás Balatonf?zf?n
Projekt összefoglaló [88]
Projekt áttekint? térképe [89]
A projekt attrakciótérképe [90]
Elkezd?dhet a Balatonf?zf?i sétány megépítése (Interjú az Öböl Tv-ben 2011.01.26-án.) [91]
Megépülhet a parti sétány Balatonf?zf?n (Stúdióbeszélgetés az Öböl TV-ben 2013.01.18-án.) [92]
Épülhet a sétány Balatonf?zf?n (Stúdióbeszélgetés az Öböl TV-ben 2013.05.24-én.) [93]
El?készítik a f?zf?i sétány építését (Interjú az Öböl TV-ben 2013.09.03-án.) [94]
A f?zf?i parti sétány helyzete (Interjú az Öböl Tv-ben 2014.08.15-én.) [95]
Parti sétány és kerékpárút Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl Tv-ben 2015.07.03-án.) [96]
Meghívó projektnyitó rendezvényre (2015.07.25.) [97]
Sajtóközlemény a projekt indításáról (2015.07.28. [98])
Ünnepélyes alapk?letétellel indult a balatonf?zf?i beruházás (Híradó az Öböl TV-ben
2015.07.28-án) [99]
Jól halad a f?zf?i parti sétány építése (Interjú az Öböl TV-ben 2015.08.11-én) [100]
Befejezéséhez közeledik a Parti sétány építése Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben
2015.10.16-án) [101]
Jól haladnak a f?zf?i sétány építésével (Interjú az Öböl TV-ben 2015.11.13-án) [102]
Meghívó projektzáró rendezvényre (2015.11.19.) [103]
Átadásra került a balatonf?zf?i parti sétány (Interjú az Öböl Tv-ben 2015.11.20-án) [104]
Sajtóközlemény a projekt zárásáról (2015.12.18.) [105]
Beemelték a tobruki hidat (2015.12.22.) [106]
Májusban adják át a közönségnek a parti sétányt F?zf?n (2016.04.08.) [107]
Birtokba vették a parti sétányt Balatonf?zf?n (2016.06.14.) [108]
12. A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztése [109]
13. Házi komposztálás bevezetése Balatonf?zf? családi házas övezetében [110]
14. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése Balatonf?zf?n [111]
15. Az Árpád utca korszer?sítése Balatonf?zf?n [112]
16. Balatonf?zf? F?zf?gyártelep városrészének értéknövel? és funkciób?vít? fejlesztése [113]
17. A szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex fejlesztése a
[113] Balatonalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben [113]
Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola

1. Napelemes rendszer kiépítése a Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskolában [114]
2. Tanulói laptop program Balatonf?zf?n [115]
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3. Kompetencia alapú oktatás, egyenl? hozzáférés innovatív intézményekben [116]
Balatonf?zf?i M?vel?dési Központ és Könyvtár

1. Informális tanulás a balatonf?zf?i M?vel?dési Központ szervezésében [117]
2. „ÖBÖL PROGRAM” avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai [118] jegyében
Balatonf?zf?n [118]
3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – [119]
4. Tudásdepó-Expressz [119]
Szivárvány Óvoda és Bölcs?de

1. A balatonf?zf?i Szivárvány Óvoda és Bölcs?de bölcs?dei kapacitásb?vítése épület-átalakítással [120]
Nyertes hazai pályázati projektek
Balatonf?zf? Város Önkormányzata

1. A balatonf?zf?i Tobruki Strand innovatív fejlesztése
Projekt összefoglaló [121]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. májusi számában [122]
2. A fövenyfürd?i csúszdák felújítása Balatonf?zf?n
Projekt összefoglaló [123]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. áprilisi számában [124]
Magasabb színvonalúak és biztonságosabbak lettek a f?zf?i strand csúszdái (veol.hu, 2020.06.26.) [125]
Balatonf?zf? – Megújult a strandi csúszda és kib?vítették a bicikliút hálózatot (balatontipp.hu, 2020.07.10.)
[25]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2020. júliusi számában [126]
3. Járdaépítés a balatonf?zf?i Városi Stadionban
Projekt összefoglaló [127]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. decemberi számában [128]
4. A balatonf?zf?i Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvodaudvarának eszközfejlesztése
Projekt összefoglaló [129]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. decemberi számában [128]
5. A balatonf?zf?i temet? környezetének megújítása
Projekt összefoglaló [130]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. decemberi számában [128]
6. A balatonf?zf?i Fels?villasor II. ütem és Völgy utca felújítása
Projekt összefoglaló [131]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. decemberi számában [128]
7. Kültéri sportpark kialakítása Balatonf?zf?n
Projekt összefoglaló [132]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
8. A balatonf?zf?i Városháza tet?zetének felújítása
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Projekt összefoglaló [133]
Megújul a városháza (Balaton.vehir.hu, 2018.09.18.) [70]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
9. A balatonf?zf?i Fövenyfürd? fejlesztése
Projekt összefoglaló [134]
Jelent?s fejlesztések indulnak a f?zf?i strandokon [135](Interjú az Öböl TV-ben 2017.05.25-én)
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
10. A balatonf?zf?i Tobruki Strand fejlesztése
Projekt összefoglaló [136]
Jelent?s fejlesztések indulnak a f?zf?i strandokon [135](Interjú az Öböl TV-ben 2017.05.25-én)
Komfortosabbá vált a tobruki strand (veol.hu, 2018.05.11.) [137]
11. Rekortán borítású pálya építése Balatonf?zf?n
Projekt összefoglaló [138]
Balatonf?zf? egy új rekortán borítású sportpályával gazdagodott (Balaton.vehir.hu, 2018.08.11.)
[139]
Megújult pálya Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2018.08.13-án) [140]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
12. Itthon vagy! Magyarország szeretlek! [141]
13. Balatonf?zf? és Balatonalmádi balesetveszélyes belterületi/külterületi [142]csomópontjának átépítése [142]
14. Ravatalozó épületének átalakítása, b?vítése Balatonf?zf?n [143]
15. Családbarát "Tobruk" strand [144]
Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola

1. A balatonf?zf?i Irinyi Általános Iskolában m?füves pálya építése [145]
2. A balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény részleges bels?
felújítása [146]
Balatonf?zf?i M?vel?dési Központ és Könyvtár

1. „Mozdulj Balaton – Interaktív játéktér” kialakítása a balatonf?zf?i M?vel?dési Központban [147]
Szivárvány Óvoda és Bölcs?de

1. A Papkeszin m?köd? "Vadrózsa" Napköziotthonos Tagóvoda küls? h?szigetelése [148]
2. Izzócsere a balatonf?zf?i Szivárvány Óvodában [149]
3. A Papkeszin m?köd? "Vadrózsa" Napköziotthonos Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése [150]
Balatonf?zf? Hivatásos T?zoltóparancsnokság

1. Vízszállító gépjárm? beszerzése a Balatonf?zf? Hivatásos T?zoltóparancsnokságnál [151]
F?zf?i Atlétikai Klub

1. A balatonf?zf?i Városi Stadion részleges felújítása III. [152]
2. A balatonf?zf?i Városi Stadion részleges felújítása II/B. [153]
3. A balatonf?zf?i Városi Stadion részleges felújítása II. [154]
4. A balatonf?zf?i Városi Stadion részleges felújítása [155]
5. F?zf?i Atlétikai Klub Labdarúgó Szakosztály Sportfejlesztési programja 2014-2015 [156]
6. F?zf?i Atlétikai Klub Kézilabda Szakosztály Sportfejlesztési programja 2014-2015 [157]
7. F?zf?i Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztály Sportfejlesztési programja 2014-2015 [158]
Saját forrásból finanszírozott projektek
Balatonf?zf? Város Önkormányzata
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

5. oldal (összes: 10)

Projektek
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)

1. Országos Városmarketing Verseny [159]
Balatonf?zf? URBS [160]
Balatonf?zf? URBS melléklet [161]
Istrand prezentáció [162]
2. Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása IV. ütem - A balatonf?zf?i Fáy András utca és a
Fels?villasor I. ütem felújítása
Projekt összefoglaló [163]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. júniusi számában [164]
Saját forrásból újítottak meg két utcát Balatonf?zf?n (veol.hu, 2019.07.19.) [165]
3. Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása III. ütem - Nike körút kanyarulat felújítása, F?z és
Gagarin utca közötti járda építése
Projekt összefoglaló [166]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. januári számában [18]
4. Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása II. ütem - Zombor köz felújítása
Projekt összefoglaló [167]
Megjelenés a Balatonf?zf?i Hírlap 2019. júniusi számában [164]
4. Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (F?z, Munkácsy Mihály és Lotz Károly utcák,
Balaton körúti járda)
Projekt összefoglaló [168]
Utak újulnak Balatonf?zf?n (Interjú az Öböl TV-ben 2017.06.30-án) [169]
6. A balatonf?zf?i Fövenystrand felújítása [170]
7. Balatonf?zf?n körzeti megbízotti iroda, háziorvosi rendel?, véd?n?i szolgálat kialakítása [171]

[172]

[172]

Egyéb [173]
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Projektek
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Forrás webcím: https://balatonfuzfo.hu/egyeb/projektek
Hivatkozások
[1] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/leadersportesifjusagturisztika.pdf
[2] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/bfuzfo_kozossegi_haz_vizesblokk_felujitasa_le
ader_0.pdf
[3] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_projekt_inditasarol_kh_vizesbl
okk_felujitasa_leader_200702.pdf
[4] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/os_mti_sajtokozlemeny_projekt_inditasarol_kh
_vizesblokk_felujitasa_leader_megjelent_200702.pdf
[5] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_julius_leader.pdf
[6] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/klimastrategia_0.pdf
[7] https://forms.gle/Yw4ynjWhDqHVRLwW6
[8] https://forms.gle/asFfvDLvW8ziPHo89
[9] https://forms.gle/qP7fbP65CnaxpLUs8
[10] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_november.pdf
[11] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_projekt_inditasarol_klima_20
0417.pdf
[12] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/adatvedelmi_tajekoztato_klima.pdf
[13] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_majus.pdf
[14] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/fovenystrand_plakat_a5.pdf
[15]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/kerekparut_fovenystrand_kaloz_koz_kozott_2.pdf
[16] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2018_majus.pdf
[17] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/4105-fejleszt-balatonfuzfo
[18] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_januar.pdf
[19] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_projektinditas_bfuzfo_tur_ker
ekparut_190401.pdf
[20] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balaton.vehir_.hu_-_sajtokozlemeny_kerekpar
ut_parkolohelyek_190408.pdf
[21] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_aprilis_mk_energeti
ka.pdf
[22] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_inditas_bfuzfoi_hirlapba_201
9_majus.pdf
[23] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_kerekparut.pdf
[24]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_junius_kerekparut.pdf
[25] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balatonfuzfo_-_megujult_a_strandi_csuszda_
es_kibovitettek_a_bicikliut_halozatot_balatontipp_200710.pdf
[26] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/muvelodesi_kozpont_energetika_1.pdf
[27] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2018_aprilis.pdf
[28] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_februar_mk_energe
tika.pdf
[29] https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&amp;v=NRAgA7mlU10
[30] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_zaro_bfuzfo_muvelodesi_koz
pont_energetika_190725.pdf
[31] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/os_mti_sajtokozlemeny_zarasrol_bfuzfo_mk_
energetika_190726.pdf
[32] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balatontipp_unios_penzbol_kozel_nullara_cso
kkentettek_a_muvelodesi_kozpont_energiaigenyet_190728.pdf
[33] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_augusztus_mk_ene
rgetika.pdf
[34] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/veol_napelemet_is_kapott_a_megujult_balato
nfuzfoi_muvelodesi_kozpont_190816.pdf
[35] https://www.youtube.com/watch?v=cTNODlyFm4w
[36] https://www.kommunikacio-disszeminacio.hu/balatonfuzfo
[37] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/human_szolgaltatasok_efop_4.pdf
[38] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/adatavedelmi_tajekoztato_az_erintetteknek_k
edvezmenyezett_altal_vegzett_adatkezelesrol.pdf
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[39] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2018_januar.pdf
[40]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_efop_balatonfuzfo_181029.pdf
[41]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_bfuzfoi_hirlap_2018_aprilis.pdf
[42]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/os_mti_sajtokozlemeny_efop_bfuzfo_181218.pdf
[43] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikkek_efop_rendezvenyekrol_bfuzfoi_hirlap_
2019_januar.pdf
[44] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_februar_kultura_na
pja.pdf
[45] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_marcius_kolteszet_
napja.pdf
[46] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balaton_vehir_huszarok_lovaskocsikazas_bal
atonfuzfon_190315.pdf
[47]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_marcius_marcius_15.pdf
[48] https://www.youtube.com/watch?v=OtyGkEJu0MU
[49] https://www.youtube.com/watch?v=wo_jKAPTsog
[50] https://www.youtube.com/watch?v=o50Xws4sTHI
[51] https://www.youtube.com/watch?v=uyxLy8XStzk
[52] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_majus_kolteszet_hs
v_tanc_vilagnapja_0.pdf
[53] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/veol_hagyomanyt_teremtenenek_a_csaladok
nak_szervezett_programbol_balatonfuzfon_190524.pdf
[54] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_junius_majus1_mad
arak_fak_katonadalos.pdf
[55] https://www.youtube.com/watch?v=UWLQXpKkINY
[56] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_julius_junius1_csala
di_barati_sportnap.pdf
[57] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/veol_fotos_vandorkiallitas_balatonfuzfon_190
803.pdf
[58] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_augusztus_junialis_
romkerti_mestersegek_udvara.pdf
[59] https://www.youtube.com/watch?v=6uxxu_x0C50
[60] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_szeptember.pdf
[61] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_oktober_fogyatekka
l_elok_fesztivalja.pdf
[62] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balatontipp_iii_varosi_disznovagas_hagyoma
nyorzo_gaszt_191207.pdf
[63] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_januar_varosi_diszn
ovagas.pdf
[64] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_projekt_zarasarol_efop_balat
onfuzfo_200605.pdf
[65] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/os_mti_sajtokozlemeny_zarasrol_efop_bfuzfo
_200605.pdf
[66] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_julius_efop.pdf
[67] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/varoshaza_energetika_4.pdf
[68] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/veol_milliokat_sporolnak_a_korszerusitessel_
170606.pdf
[69] http://www.xn--bltv-4qab.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/4116-varoshazafejlesztese-balatonfuzfo
[70] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balaton.vehir_.hu_-_megujul_a_varoshaza_1
80918.pdf
[71] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/megujul_a_varoshaza_-_milliokat_sporolhatn
ak_a_beruhazassal_veol_180928.pdf
[72] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_zaro_bfuzfo_varoshaza_ener
getika_181026.pdf
[73] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/asp_rendszer.pdf
[74] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_hirlap_2017_junius.pdf
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[75] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2018_junius.pdf
[76] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Pihenopont.pdf
[77] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Innovativstrand.pdf
[78] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/testvervarositalalkozo2014.pdf
[79] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Bfuzfoi_Hirlap_14_marcius.pdf
[80] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/bfuzfoi_hirlap_14_aprilis.pdf
[81] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/bfuzfoi_hirlap_14_augusztus.pdf
[82] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Plakatok.pdf
[83] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/2525-testver-telepuelesi-talalkozo-balatonfuzfon
[84] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Turisztikai_kiadvany_szlovak_nyelven.pdf
[85] http://veol.hu/balatonfuzfo/testveri-vendegfogadas-1633960
[86] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Info_Balatonfuzfo_HU.pdf
[87] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Fotodokumentacio_Bfuzfo_TT.pdf
[88] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/parti_setany_kerekparut_4.pdf
[89] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Attekinto_terkep_mod.pdf
[90] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Attrakcioterkep.pdf
[91] https://www.youtube.com/watch?v=-hI0TNUkO5U
[92] http://youtu.be/j0O5KgO5ZIU
[93] http://youtu.be/FRbFwpca4VA
[94] http://youtu.be/Sy9yj5b67Wo
[95] https://www.youtube.com/watch?v=k10DIWO2nN0
[96] https://www.youtube.com/watch?v=wnPZc5I1N9U
[97] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/meghivo_projektnyito_rendezvenyre_2015_0
7_25_15_ora.pdf
[98] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_ps_150728.pdf
[99] https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=9o8sM4bfuqk
[100] https://www.youtube.com/watch?v=Mvox-LNb6HU
[101] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3249-befejezesehez-koezeledik-a-parti-setany-epitesebalatonfuzfon
[102] http://www.xn--bltv-4qab.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3299-jol-haladnak-a-fuzfoi-setany-epitesevel
[103] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/meghivo_zarorendezvenyre_2015_11_19_1
5_ora.pdf
[104] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3310-atadasra-keruelt-a-balatonfuzfoi-parti-setany
[105] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/sajtokozlemeny_zaro_ps_151218.pdf
[106] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3362-beemeltek-a-tobruki-hidat
[107] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3514-majusban-adjak-at-a-koezoensegnek-a-parti-setanytfuzfon
[108] http://www.öböltv.hu/index.php/hirek/balatonfuzfo/3629-birtokba-vettek-a-parti-setanyt-balatonfuzfon
[109] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Sportszallo.pdf
[110] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Akadalymentesites.pdf
[111] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Arpadutca.pdf
[112] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Varosrehabilitacio.pdf
[113] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Csaladsegito.pdf
[114] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Irinyinapelem.pdf
[115] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Laptopprogram.pdf
[116] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Kompetencia.Irinyi.pdf
[117] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Informalis%20tanulas.pdf
[118] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/ObolProgram.pdf
[119] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Tudasdepo-Expressz.pdf
[120] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Bolcsode.pdf
[121] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/tobruki_strand_innovativ_fejlesztese.pdf
[122] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_majus_tobruki_str
and2.pdf
[123] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Fovenyfurdo_csuszda.pdf
[124] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_aprilis.pdf
[125] https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/magasabb-szinvonaluak-es-biztonsagosabbak-lettek-a-fuzfoistrand-csuszdai-3870323/
[126] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2020_julius_fovenyfurdo
_csuszda.pdf
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

9. oldal (összes: 10)

Projektek
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
[127] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/mfp_varosi_stadion_jarda_0.pdf
[128] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_december.pdf
[129] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/mfp_ovoda_udvar_0.pdf
[130] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/mfp_temeto_0.pdf
[131] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/mfp_felsovillasor_volgy_utca_0.pdf
[132] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/kulteri_sportpark_0.pdf
[133] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/varoshaza_teto_felujitasa_3.pdf
[134] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/fovenyfurdo_fejlesztese_2.pdf
[135] https://www.youtube.com/watch?v=mteLaIT0Xy8
[136] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/tobruki_strand_fejlesztese_0.pdf
[137] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/naplo_cikk_komfortosabba_valt_a_tobruki_s
trand_veol_180511.pdf
[138] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/tao_rekortan_palya_0.pdf
[139] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balaton.vehir_.hu_-_balatonfuzfo_egy_uj_.ta
n_boritasu_sportpalyaval_gazdagodott_180811.pdf
[140] https://www.youtube.com/watch?v=1QO3sfJk63I
[141] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/itthonvagymoszeretlek.pdf
[142] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Tobrukijelzolampas.pdf
[143] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Ravatalozo.pdf
[144] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/TobrukStrand.pdf
[145] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/irinyi_mufuves_palya.pdf
[146] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Iskola.pdf
[147] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Interaktiv.pdf
[148] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/VadrozsaSzigeteles.pdf
[149] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Izzocsere.pdf
[150] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Tagovoda.pdf
[151] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Vizszallitogepjarmu.pdf
[152] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/taopalyazat4.pdf
[153] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/taopalyazat3_0.pdf
[154] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/taopalyazat2_0.pdf
[155] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/taopalyazat_2.pdf
[156] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/fak_labdarugo_sportfejlesztesi_programja_2
014_2015.pdf
[157] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/fak_kezilabda_sportfejlesztesi_programja_2
014_2015.pdf
[158] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/fak_kosarlabda_sportfejlesztesi_programja_
2014_2015.pdf
[159] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/OVM.pdf
[160] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balatonfuzfo_urbs_1.pdf
[161] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/balatonfuzfo_urbs_melleklet.pdf
[162] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/IStrand_prezentacio.pdf
[163] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/belteruleti_utak_jarda_iv_utem_fay_andras_
felsovillasor_0.pdf
[164] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/cikk_bfuzfoi_hirlap_2019_junius.pdf
[165] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/veol_sajat_forrasbol_ujitottak_meg_ket_utca
t_balatonfuzfon_190719.pdf
[166] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/belteruleti_utak_jarda_iii_utem_nike_kanyar
_jarda_1.pdf
[167]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/belteruleti_utak_jarda_ii_utem_zombor_koz_0.pdf
[168] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Belteruleti_utak_jarda_I_utem.pdf
[169] https://www.youtube.com/watch?v=dPgmDXkS4og
[170] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/Fovenystrand.pdf
[171] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/TORKMBkialakitasa.pdf
[172] http://www.keletbalaton.hu/index5667.html?//list.documents&amp;documentcategory_id=21
[173] https://balatonfuzfo.hu/kategoria/egyeb
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