
LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSRŐL 

1. Kérem, értékelje, milyennek látja Visegrád 

Város fejlődését az elmúlt 5 évben! 

Ön szerint a település: 

 a)  sokat fejlődött 

 b) közepes szinten fejlődött 

  c) egy kicsit fejlődött 

  d) nem fejlődött 

 

2. Milyen felületekről tájékozódik leginkább a 

helyi közügyekről, rendezvényekről, prog-

ramokról? 

(Több válasz is lehetséges!) 

 a)  Visegrádi Hírek 

 b)  Danubia Televízió 

 c)  kihelyezett hirdetőtáblák 

 d)  az önkormányzat honlapja 

(www.visegrad.hu) 

 e) Visegrád Város hivatalos facebook 

oldala 

 f)  egyéb  …………………………………   

 

3. Ön szerint mely önkormányzati rendezvé-

nyek járulnak / járulhatnak hozzá legin-

kább ahhoz, hogy Ön szeret /szerethessen 

itt élni? 

   a)  Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

 b)  Rendezvényteres programok 

(fesztiválok, koncertek, előadások) 

   c)  Zenés Nyári Esték programsorozat 
 

 d)  egyéb  ………………………………   

 

4. Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester 

és a lakosság kapcsolatával milyen mérték-

ben elégedett? 

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

5. Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester 

Visegrád Város érdekében végzett munkáját 

– kérjük, karikázza be! 

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 
6. Kérem, értékelje 1-5 skálán az önkormány-

zat (képviselő-testület) Visegrád Város ér-

dekében végzett munkáját! 

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett!) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 
7. Melyik az a két legfontosabb szempont, 

amit Ön fontosnak tart a helyi képviselők 

munkája során! 

(Jelölje meg a felsoroltakból) 

 a)  jelentős politikai tapasztalattal 

rendelkezik  

 b)  jelentős szakmai tapasztalattal 

  rendelkezik 

 c)  előtérbe helyezi a közösségi érdekeket 

(fejlesztések, gazdasági stabilitás meg- 

teremtése, lakosság komfortérzetének 

javítása) 

 d)  erős a lakóhelyéhez való kötődése 

 e)  tisztességes, becsületes 

 f)  átlátható a tevékenysége 

 g)  egyházi kötődése van 

 h)  szimpatikus az általa képviselt program 
 

 i)   egyéb  ………………………………   

 



8. Kérem, jelölje meg milyen gyakran tart 

kapcsolatot a választott képviselőkkel! 

 a)  naponta 

 b)  hetente 

 c)  havonta 

 d)  évente 

 e)  nem tart kapcsolatot 
 

 i)  egyéb  ………………………………   

 

9. Hogyan értékeli a lakosság és a Képviselők 

kapcsolatát? 

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

10. Mennyire elégedett a város honlapjával 

(www.visegrad.hu)?  

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

11. Mennyire elégedett a városi újsággal 

(Visegrádi Hírek)? 

(1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kérem, jelölje meg, mely tervezett, folya-

matban lévő fejlesztéseket tartja leginkább 

fontosnak a felsoroltak közül! 

 a)  zöldterület fejlesztés, játszótérépítés 

 b)  utcabútor program 

 c)  út rekonstrukciós program 

 d)  járdarekonstrukciós program 

 e)  Duna-parti strand 

 f)  Patak sétány rendezett kialakítása 

 g)  a Fellegvár Óvoda fejlesztése, bővítése 

 h)  az Áprily Lajos Általános Iskola 

fejlesztése, bővítése 

 i)  a Mátyás Király Művelődési Ház külső 

felújítása 

 j)  a Duna mozi épületének felújítása, 

korszerűsítése  

 k)  az élelmiszer-áruház fejlesztése 

 

13. Milyen további fejlesztéseket tartana fon-

tosnak a város fejlődése szempontjából? 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………… 

 

14. Bármilyen egyéb észrevétele, javaslata:  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………… 

 

15. Az Ön neme 

…………………… 

 

16. Az Ön életkora 

…………………… 

 

http://www.visegrad.hu/

