
Tisztelt Visegrádi Polgár! 
 

Visegrád Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a lakosság korrekt tájékoztatását 
mind a közügyek, mind pedig a várost érintő fejlesztések és fejlesztési tervek tekintetében. 
Igyekszünk a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat – Visegrádi Hírek, Visegrád 
Város hivatalos honlapja, hirdetőtáblák, regionális televízió, lakossági fórumok – a lehető 
legjobban kihasználni, ám sok esetben személyes megkeresésre is szükség lehet. Célunk, 
hogy a várost érintő fejlesztések, beruházások megtervezésébe a jövőben a lakosságot is 
minél szélesebb körben bevonjuk, ezért a hagyományos, levélben történő értesítés mellett a 
gyorsabb és „papírkímélőbb” kommunikáció érdekében tervezzük egy elektronikus adatbázis 
kialakítását is.  

Jelen kérdőívünk kitöltésével Ön nagy segítséget nyújt az önkormányzatnak és a 
polgármesteri hivatalnak a lakosság hatékony tájékoztatásának megszervezésében!  

A kérdésekre – ahol lehetséges – több válasz is adható, valamint szívesen vesszük az 
esetleges megjegyzéseket is. A kitöltött kérdőíveket kérjük, juttassa el a polgármesteri 
hivatalba akár postán, akár személyesen! 

 

1. Milyen forrásból tájékozódik Ön általában a várost életével kapcsolatban? 
• Visegrádi Hírek 
• Honlap 
• Televízió 
• Hirdetőtáblák 
• Lakossági fórumok 
• Barátok, ismerősök révén 
• Egyéb 

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

 

2. Előfordult-e már, hogy valamilyen eseményről nem szerzett tudomást időben, pedig 
érdekelte volna? 

• Gyakran 
• Nem túl gyakran 
• Ritkán 
• Soha 
 

3. Előfordult-e már, hogy ötletét, javaslatát nem juttatta el a képviselőkhöz, vagy a 
polgármesteri hivatal dolgozóihoz, mert nem talált Önnek megfelelő módot erre? 

• Igen 
• Nem 
 

4. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben a polgármesteri hivatal 
dolgozóival? 

• Személyesen 
• Levélben 
• Internetes fórumon 
• Elektronikus levélben 
• Egyéb 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 



5. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben az önkormányzati képviselőkkel? 
• Személyesen 
• Levélben 
• Internetes fórumon 
• Elektronikus levélben 
• Egyéb 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………. 

 

6.  Visegrádi lakosként szívesen részt venne-e egy a várost érintő területfejlesztés vagy 
beruházás előkészítésében, illetve megtervezésében? 

• Igen  
• Nem 

 

7.  Szívesen venné-e, ha elektronikus levélben (is) kapna tájékoztatást a várost és az Önt 
érintő ügyekkel kapcsolatban? 

• Igen 
• Nem 
 

 
Tisztelt Visegrádi Polgár! 
 

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Amennyiben Ön szívesen szerepelne elektronikus 
adatbázisunkban, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, mely lehet egy kimondottan erre a 
célra létrehozott cím is! 
 
Név:  ……………………………………………………….. 
 
E-mail: ……………………………………………………….. 

 
 

Gerstmayer Bea 


