Kérdőív
1.)

Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén?

2.)

Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan?
a.)
b.)
c.)

3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA, és mi az a három dolog, amit a LEGJOBBAN
SZERET lakóhelye környékén!
PROBLÉMÁK LAKÓHELYE KÖRNYÉKÉN

AMIT LEGJOBBAN SZERET

……………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 Nincs ilyen



Nem tudom

 Nincs
ilyen

4.)

Milyen megújult településen szeretne a jövőben élni?

5.)

Hol lakik?

 Nem tudom

A településben

A településen kívül

A településben

A településen kívül

Melyik
városrész?

6.)

Hol dolgozik?
Melyik
városrész?

7.)

Mióta él a településen?

8.)

Tartozik a térségben valamilyen csoporthoz?
(pl.: civil szervezethez)
Ha igen, kérjük nevezze meg milyen(ek)hez?

Éve

nem

igen

9.)

Értékelje települése és környékén található emberi, közösségi, környezeti, és épített
adottságokat? (értékelje iskolai osztályzatok szerint 1-5-ig (1-elégtelen, 2-megfelelõ, 3-közepes,
4-jó, 5-kitünõ)
Kulturális rendezvények

Vendégszeretet

Épületek állaga

Utcaképek

Műemlékek állapota, rendben
tartottsága

Szolgáltatások

Közlekedés

a település szerkezete

Tisztaság

Információval való ellátottság

egyéb
egyéb

10.) Mely helyeket szereti leginkább felkeresni településén? (értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5leginkább)
üzletek

éttermek

történelmi építmények,
műemlékek

sportlétesítmények

munkahely

szórakozóhelyek

intézmények

piac

egyéb

11.) Hogyan értékelné lakóhelyének és környezetének épített és társadalmi, emberi
környezetét? iskolai osztályzatok szerint értékelje 1-5-ig (1-elégtelen - 5-kitűnő)
épített

12.)

társadalmi

Szabadidejében, mely tevékenységet műveli legszívesebben? iskolai osztályzatok szerint
értékelje 1-5-ig (1-legkevésbé - 5-leginkább)

színház

bevásárlás

sport a szabadban

továbbképzés

teremsport

kertészkedés, otthoni hobbyk

szórakoztató létesítmények

szabadidő létesítmények

múzeumlátogatás

kulturális program

turistáskodás

belföldi/külföldi utazás

egyéb

13.) Értékelje települése és környékét érintő problémákat? 1-5-ig (1-lgekvésbé súlyos 5legsúlyosabb)

információs táblák hiánya

Épített értékek pusztulása

légszennyezés

építészeti-karakter megszűnése

szennyvíz és csapadékvíz kezelés

Növényzet, zöldterület hiánya

szolgáltatások hiánya

közösségi helyek, terek hiánya

vízpart

közlekedés, infrastruktúra

egyéb

14.)

Kié a problémák megoldásában a felelősség? (értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5-leginkább)
térségbe látogatók

helyi lakosok

önkormányzat

településfejlesztésben
együttműködők

megyei kormányzat

kormányzat

Európai Unió

Magán cégek

egyéb

15.) Mi az, amit Ön személyesen kész tenni a problémák megoldása érdekében?
(értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5-leginkább)
hulladékgyűjtés

utcarendezés

faültetés

környezet felügyelete

társaskörben részvétel

közös problémamegoldás

esővíz elvezetők,
hozása

járda

rendbe

továbbképzésben részvétel

egyéb

16.) Ön szerint milyen gazdasági fejlődés illik leginkább települése és környéke
jövőképébe? iskolai osztályzatok szerint értékelje 1-5-ig (1-legkevésbé - 5-leginkább)
Hagyományos lakókörnyezeti

Korszerű szórakoztatási

fejlesztés

központok kialakítása

Pihenés
Kulturális kikapcsolódás

Intenzív idegenforgalmi fejlesztés

Kulturális turizmus

Konferencia turizmus
(szabadidő rekreáció)

Mikro vállalkozások fejlesztése

Irodák, lágy munkahely

egyéb
egyéb

17.) Ha valaki, aki még soha nem járt itt, látogatóba érkezik települése, az alábbiak közül mi az, amit
megmutatna neki, és mi az, amit nem? (tegyen X-t a megfelelő helyre)

Várhelyi Ifjúsági Tábor
és környezete

BIZTOSAN

TALÁN

NEM MUTATNÁ
MEG

MEGMUTATNÁ

MEGMUTATNÁ

(1)

(2)

(3)



















Városi Sportcsarnok
Felújított városközpont
(Szabadság tér, Kossuth
tér,Nagy M. u., Sétakert)













Református templom







Római
katolikus
templom és környezete
és (fa harangtorony)







Berettyó
folyó
és
természeti környezete







Sebes-Körös folyó és
természeti környezete







Művelődési központ és
mozi







Kereskedelmi egységek,
boltok







Játszóterek







Oktatási intézmények







Kárász
táncpavilon
környezete







Horgásztavak







Sárréti ipari park







egyéb:…………………..







Sárréti Múzeum (volt
Simay Kisded óvó)
Weinkheim-D’Orsay
kastély és kastélykert
(könyvtár és múzeum)

kastély,
és

18.) Az Ön tudomása szerint mi lesz a következő nagy fejlesztési projekt településén?
a
……………………………………………………………………………… b  Nem tudom
SZÍVESEN VESSZÜK, HA AZ ALÁBBI, A FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOKAT MEGHATÁROZÓ ÉS ELŐTÉRBE HELYEZŐ
KÉRDÉSEINKRE IS VÁLASZOL.
19.) Az Ön véleménye szerint felsoroltak közül mit kellene a következő 3, 5 illetve 10 éven belül településén
megvalósítani? (tegyen X-t a megfelelő helyre)
3 ÉVEN
BELÜL

5 ÉVEN BELÜL

10 ÉVEN
BELÜL

NEM
TUDOM
MIKOR
AMENNYIBEN INTENZÍVEN ÉRDEKLŐDIK A TELEPÜLÉS JÖVŐBENI FEJLESZTÉSE IRÁNT, ÚGY
Belső településrész parkolásának
javítása
Víz-, csapadékvíz rendezése

















Közparkok, játszóterek kialakítása









Gazdasági
ipari
területek
fejlesztése, kialakítása
Kisebb
településközpontok
megújítása
Tömegközlekedés javítása

























Új kerékpárutak építése









Rekreációs területek fejlesztése









Rendezvények
számának
növelése
Meglévő
utak
aszfaltozása,
felújítása
Időseket ellátó intézmények
építése
Oktatás
intézményrendszer
megújítása

































Egyéb,
és
………………………………









pedig:

20.) Melyik az a magyar illetve külföldi település, amelyikben legszívesebben élne, vagy amelyik a legjobban
tetszik Önnek?
…………………………………………………………
Magyar település neve:

Külföldi település neve:

.

…………………………………………………………



Nincs
ilyen



Nincs
ilyen

A KÉRDŐÍV VÉGÉN NÉHÁNY, A KITÖLTŐ SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOT KÉRNÉNK ÖNTŐL. ERRE AZÉRT VAN
SZÜKSÉGÜNK, HOGY LÁSSUK, A KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOK VÉLEMÉNYE HOGYAN ÉS MIBEN TÉR EL EGYMÁSTÓL.

A. A kitöltő neme:



Férfi



B. Kérem, adja meg a születési évét! 19………….

D. Hányan élnek Önök itt közös háztartásban (közös kasszán) Önt is beleértve?
Háztartás tagok száma:

………………………fő

És ebből hány fő az eltartott?
Eltartottak száma:

………………………fő

Nő

