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Fejlesztési igények felmérése – Újtelep szociális városrehabilitáció 

 

Szeghalom Város Önkormányzata az újtelepi városrész, valamint a Vásártér utca környékének 
fejlesztését tervezi szociális célú városrehabilitációs program keretében. A város Önkormányzata 
örömmel venné, ha a program tervezésében minél több helyi szereplő venne részt és mondaná el 
véleményét. Az alábbi kérdések megválaszolásával az Ön igényei, elvárásai is beépülésre kerülhetnek a 
fejlesztési programba. 

Kérjük, segítse munkánkat a válaszadással! 

 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

Az Ön neme: 

   

   nő □  férfi □ 

Az Ön kora:  14-18 □ 19-30 □ 31-45 □ 46-60 □ 61-vagy több □ 

Családi jellemzői: 

 

egyedül él □ családos □ kisgyermekes □ nyugdíjas □ 

Mióta él Újtelepen?        0-2 éve □ 3-7 éve □ 8-15 éve □ 16, vagy több éve □ 

 

I. KÖZTERÜLETEK ÁLLAPOTA 

Hogyan ítéli meg a környék közterületi állapotát? 

(Kérjük, jelölje meg X-el, hogy mely választ tartja helyesnek a környék közterületeinek állapota tekintetében) 

A parkok állapota rossz □ még megfelelő □ jó □ 

Az utak, járdák állapota rossz □ még megfelelő □ jó □ 

A közterületek tisztasága  rossz □ még megfelelő □ jó □ 
A gyerekek szabadidő eltöltési 
lehetőségei rossz □ még megfelelő □ jó □ 

A fiatalok sportolási lehetőségei rossz □ még megfelelő □ jó □ 

A közbiztonsági helyzet rossz □ még megfelelő □ jó □ 

A közterületek állapota az utóbbi időben romlott □ nem változott □ javult □ 
 

Kérjük, írja le, ha egyéb észrevétele, megjegyzése, esetleges fejlesztési ötlete van Újtelep közterületeivel 
kapcsolatban. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



Köszönjük közreműködését! 2 

II. KÖZINTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A KÖRNYÉKEN 

Hogyan ítéli meg a környék közösségi szolgáltatásait (iskola, óvoda, családsegítő szolgálat, művelődési 
ház, stb.)?  

(Kérjük,  jelölje meg X-el, hogy mely választ tartja helyesnek a közintézményekkel, közszolgáltatásokkal 
kapcsolatban) 

A meglévő közintézmények állapota rossz □ még megfelelő □ jó □ 

A meglévő szolgáltatások színvonala nem megfelelő □ részben megfelelő □ megfelelő □ 

A meglévő szolgáltatások bővítésére 
volna szükség     igen □ nem □ 

 

A közszolgáltatások mely területén / területein érez hiányt a környéken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kérjük, írja le, ha egyéb megjegyzése van az Újtelepen elérhető közszolgáltatásokkal kapcsolatban! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. SZOCIÁLIS HELYZET 

Hogyan jellemezné a környéken élők szociális helyzetét? 

(Kérjük,  jelölje meg X-el, hogy mely választ tartja helyesnek a szociális helyzettel kapcsolatban) 

A környék lakosságának anyagi helyzete romlik □ nem változik □ javul □ 

Megélhetési gondokkal küzdő családok száma növekszik □ nem változik □ csökken □ 

A fiatalok munkához jutási lehetősége romlik □ nem változik □ javul □ 

A szegény kisnyugdíjasok száma növekszik □ nem változik □ csökken □ 

A csellengő, kihívó viselkedésű fiatalok száma növekszik □ nem változik □ csökken □ 

A közösségért tenni akaró lakók száma növekszik □ nem változik □ csökken □ 

A lakosok egészségügyi állapota romlik □ nem változik □ javul □ 

A szenvedélybetegek száma növekszik □ nem változik □ csökken □ 
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Kérjük, írja le, ha egyéb megjegyzése van Újtelep közösségével kapcsolatban, illetve hogy mely 
területeken szeretne változást látni a közeljövőben! (Pl. sok a kisgyermekes és/vagy csonka család, stb.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYE 

Szeretné, ha a szociális bérlakások felújítására, korszerűsítésére sor kerülhetne? 

Igen □    Nem □ 

Szeretné, ha a parkok, játszóterek, buszmegállók, utak megújulnának, újak épülnének? 

Igen □    Nem □ 

Ön vagy családja használná-e a megújult parkokat, játszótereket? 

Igen, rendszeresen □  Igen, néha □   Nem □ 

Hol és milyen tartalommal látja szükségesnek a fejlesztéseket? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szükségesnek látja-e a Családsegítő Szolgálat bővítését, fokozottabb jelenlétét? 

Igen □    Nem □ 

Véleménye szerint, hogyan kellene a családsegítő szolgáltatásokat erősíteni? (Pl. több konzultációs 
lehetőség, védőnői hálózat erősítése, gyakoribb közösségi programok stb.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szeretné-e, ha új közösségi helyiség állnak az Ön és az újtelepi lakosok rendelkezésére? 

Igen □    Nem □ 

Ön vagy családja használná-e az új közösségi helyiséget? 

Igen, rendszeresen □  Igen, néha □   Nem □ 

Ön mire használná az új közösségi helyiséget? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szükségesnek tartja-e, hogy a területen, helyben elhelyezkedési, életvezetési és adósságkezelési 
tanácsadás és képzés legyen elérhető? 

Igen □    Nem □ 

Ön vagy családja jelenleg igénybe vesz elhelyezkedési, életvezetési és adósságkezelési tanácsadást vagy 
képzést?  

Igen □    Néha □  Nem □  
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Ön vagy családja igénybe venne elhelyezkedési, életvezetési és adósságkezelési tanácsadást vagy 
képzést? 

Igen □    Néha □  Nem □ 

Ön szerint milyen egyéb képzésre, tanácsadásra lenne szüksége az itt élőknek? (Pl. számítógépes 
tanfolyamok, nyelvi képzések, adótanácsadás, kertészkedés, stb.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szeretné, ha a területen több helyi közösségi programlehetőség lenne? 

Igen □    Nem □ 

Ön vagy családja részt venne a helyi közösségi programokban? 

Igen □    Néha □  Nem □ 

Milyen programokra menne el a legszívesebben? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szükségesnek látja-e a munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő programok indítását Újtelepen? 

Igen □    Nem □ 

Amennyiben igen, kérjük 1-5-ig terjedő skálán jelezze, hogy az alábbiakat mennyire tartaná hasznos 
eszköznek: 

• közmunka program és közcélú foglalkoztatás központjának kialakítása az Újtelepi 

településrészen     1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

• helyi üzemekbe, gyárakba, foglalkoztatókba látogatások szervezése, ahol az adott cég 

munkafolyamatát ismerhetik meg  1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

• olyan tanfolyamok, képzések szervezése, ami vagy az önellátás megteremtésére irányul, vagy a 

termékelőállítást célozza meg   1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

Milyen egyéb, a területen élők foglalkoztatását elősegítő programok megvalósítását javasolná: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha egyéb véleménye, észrevétele van a terület fejlesztési igényeit illetően, kérjük, pár mondatban itt 
fejtse ki!  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Köszönjük, hogy időt fordított a kérdőív kitöltésére!   
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Az Újtelep akcióterület megújítási programjának menetéről és előrehaladásának főbb mérföldköveiről 
honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk. A program tervezett tartalmát, és az eddigi 
előkészületek eredményeit a www.szeghalom.hu oldalon is megismerheti.  

 

A kitöltött kérdőíveket 

• Újtelepi óvoda Újtelep III. utca 15 sz. 

• Vegyesbolt Újtelep II. utca 2. sz. 

• Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4-8. porta 

 elhelyezett gyűjtőpontokon várjuk a pályázat benyújtásának szoros határideje miatt legkésőbb 
2016. március 16-ig! 

 

Amennyiben a továbbiakban is szívesen vállalna aktív szerepet a tervezett közösségi programok 
meghatározásában, kidolgozásában, kérjük, hogy a kérdőív leadása mellett, külön papíron adja meg 
elérhetőségeit (Név, telefonszám) annak érdekében, hogy kollégáink fel tudják venni Önnel a 
kapcsolatot. 

Kérjük, hogy az elérhetőségek megadását minden esetben a kérdőívtől külön lapon tegye meg annak 
érdekében, hogy a kérdőív anonimitása biztosítható legyen! 

 


