
 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2015. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2016. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=3068631359fadf5a456de90c2ea090c3

&et=1&bid=0 

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2016. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2017. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=2e7ab4953f38fb85692c979570ce91f9&

et=1&bid=0  

 

 Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája (2016-2020) 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=e7d300a8c8352c9c2140020be2e2a150

&et=1&bid=0   

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=296e10ce3f6997c501bc4659a7e65336

&bid=0   

 

 Tájékoztató az ÖKOVÁROS program eredményeiről (2015) 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=1d051d7ee31c49e40f517512771d79c0

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2016. évi cselekvési terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=c5840f27f771356bfae905ff730ab349&

et=1&bid=0   

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város környezetvédelmi programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2017. évi cselekvési terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=9001725247f647f606baa1769cefb988&

et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról, valamint a 2016. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=8a8df85595e0abfe39d331996499b073

&et=1&bid=0   

 

 Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=bb816203759eb27d4c8bf5983d0a18a3

&bid=0  

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=4390c1a1f3a8f4b02cb2096389af488d&

et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról, valamint a 2017. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=eca21cf89d066e597e30dc84690af74d&

et=1&bid=0  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017-2022 időszakra vonatkozó Települési 

Környezetvédelmi Programjának, valamint a Települési Szennyvízkezelési Program 

felülvizsgálatának elfogadása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=6daacfb1f7082e0c3bfd5dffb6d7e605&e

t=1&bid=0  
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http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=1e6906ccda340c2eff7f652c5ce01cea&

bid=0  

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=171f1981e9f41bafb26483f66ecdac16&

bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2017. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2018. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=abd964bb28e04bb568f8866720027b99

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról, valamint a 2018. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=3129e0482cb357336c060e0c91e35998

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2018. évi cselekvési terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=9d5510a8b1381d784833a5b04306e226

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2018. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2019. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=539e11221359eefa36d11df8198e9b90

&et=1&bid=0   

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint a 2019. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=df12e89fb948eb5642c86e9545799c13

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2019. évi cselekvési terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=29bd169f84f3a51768c07bdf1338574d

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2019. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2020. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=b9b7a9d555f37e0cb996f7307cfbd828&

et=1&bid=0   

 

 ÖKOVÁROS program, Zalaegerszeg a klímavédelemért 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=44736532358075409dc7c2d1a5b2ee86

&et=1&bid=0   

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint a 2020. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=e2fe440a72a33d709616faa6162e89f4&

et=1&bid=0  
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 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2020. évi cselekvési terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=8a49d464ef47ece4fadcf82c29818d8d&

et=1&bid=0   

 

 Zalaegerszeg város Klímastratégiája 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=a412cfa534af6d768d6d3c5df385eb9c&

bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2020. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2021. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed2c806246fb755550220cad8346d564

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=34582e9d1681ae24269a94b7f50ed272

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2021. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0221f07d7add742e8d3d20bffd09ae86&

et=1&bid=0   

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2021. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2022. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=1a0ccb7c26746836a4d796c9cc35a387

&et=1&bid=0  

 

 Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ced7a80889069eda94cb4508305980f9

&et=1&bid=0  

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed18cef504fce93c5f7d323a3cdf1f92&b

id=0  

 

 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint a 2022. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0b1becb502eed4914c32bd726013760c

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2022. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=85660cd434165ef4174e0f98ff3ca734&

et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város 2022. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról, 

valamint a 2023. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=7790b607448a85f77116d369b17687d0

&et=1&bid=0  

 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=8a49d464ef47ece4fadcf82c29818d8d&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=8a49d464ef47ece4fadcf82c29818d8d&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=a412cfa534af6d768d6d3c5df385eb9c&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=a412cfa534af6d768d6d3c5df385eb9c&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed2c806246fb755550220cad8346d564&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed2c806246fb755550220cad8346d564&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=34582e9d1681ae24269a94b7f50ed272&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=34582e9d1681ae24269a94b7f50ed272&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0221f07d7add742e8d3d20bffd09ae86&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0221f07d7add742e8d3d20bffd09ae86&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=1a0ccb7c26746836a4d796c9cc35a387&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=1a0ccb7c26746836a4d796c9cc35a387&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ced7a80889069eda94cb4508305980f9&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ced7a80889069eda94cb4508305980f9&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed18cef504fce93c5f7d323a3cdf1f92&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=ed18cef504fce93c5f7d323a3cdf1f92&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0b1becb502eed4914c32bd726013760c&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=0b1becb502eed4914c32bd726013760c&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=85660cd434165ef4174e0f98ff3ca734&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=85660cd434165ef4174e0f98ff3ca734&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=7790b607448a85f77116d369b17687d0&et=1&bid=0
http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=7790b607448a85f77116d369b17687d0&et=1&bid=0


 Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról, valamint a 2023. évi 

terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=928f39ba61a88d92a9671b0ea2ca7822

&et=1&bid=0  

 

 Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról, 

valamint a 2023. évi Cselekvési Terv meghatározása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=21b4688fd0c9c0f60427722bede54e39

&et=1&bid=0  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2023-2028-as időszakra vonatkozó Települési 

Környezetvédelmi Programjának, valamint a Települési Szennyvízkezelési Program 

felülvizsgálatának elfogadása 

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=2abf0a1d31f3ead566b6a62d3bc32542

&et=1&bid=0  

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=f49d225decc06ed4c558fc2d04b2991f&

bid=0  

http://kepviselo.zalaegerszeg.hu/downloader.php?file=38617677f0edc8191a711a927675ba19

&bid=0  
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