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LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSRŐL 

1.   Kérem értékelje hogy, milyennek látja Visegrád Város fejlődését az elmúlt 4 évben! 

Ön szerint a település: 

  a)  sokat fejlődött                b)  egy kicsit fejlődött               c)  nem fejlődött     

2. Milyen felületekről tájékozódik leginkább a helyi közügyekről, rendezvényekről, programokról? 

(Több válasz is lehetséges!) 

 a)   Visegrádi Hírek 

 b)   helyi TV 

 c)   kihelyezett hirdetőtáblák 

 d)   az önkormányzat honlapja  

 e)   egyéb  ……………………………………..…. 

3.   Kérem, értékelje mennyire tarja fontosnak az alábbi megvalósult fejlesztéseket? (1 kevésbé - 5 

nagyon fontos / a négyzetbe írt számjeggyel) 

 a)   Városközpont 

 b)   Árvízvédelem I. ütem 

 c)   Energetikai pályázat 

 d)   Útépítések, járdaépítések 

4.   Elégedett Ön Visegrád Város közbiztonságával?  (1 nem elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 

5.   Milyennek látja a helyi óvodai (bölcsődei) férőhely ellátottságát? (1 nagyon kevés a férőhely - 5 

elegendő a férőhelyszám) 

 

6.   Mennyire elégedett az óvodai, iskolai közétkeztetés minőségével?  (1 nem elégedett - 5 teljes 

mértékben elégedett) 

 

7.   Ön szerint mely önkormányzati rendezvények járulnak / járulhatnak hozzá leginkább ahhoz, hogy 

Ön szeret /szerethessen itt élni? 

…………………………………………..……………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………….. 
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8.  Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester és a lakosság kapcsolatával milyen mértékben 

elégedett? (1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 

9.   Kérem, értékelje 1-5 skálán a polgármester Visegrád Város érdekében végzett munkáját! 

 

10.  Kérem, értékelje 1-5 skálán az önkormányzat (Képviselő-testület) Visegrád Város érdekében 

végzett munkáját! (1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 

11.  Melyik az a két legfontosabb szempont, amit Ön fontosnak tart a helyi képviselők munkája során! 

(jelölje meg a felsoroltakból) 

 a)  előtérbe helyezi a helyi lakosság anyagi boldogulását 

 b)  jelentős politikai tapasztalattal rendelkezik 

 c)  jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik 

 d)  erős a helyi kötöttsége 

 e)  tisztességes, becsületes 

 f)  átlátható a tevékenysége 

 g)  egyházi kötődése van 

 h)  szimpatikus az általa képviselt program 

 i)  ……………………………………………………………… 

12.   Kérem, jelölje meg milyen gyakran tart kapcsolatot a választott képviselőkkel! 

…………………………………………………………………………. 

13.   Hogyan értékeli a lakosság és a Képviselők kapcsolatát? (1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben 

elégedett) 

 

14.  Mennyire elégedett a város honlapjával? (1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 

 

15.  Mennyire elégedett a Visegrádi Hírekkel? (1 kevésbé elégedett - 5 teljes mértékben elégedett) 
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16.   Kérem, jelölje meg mely tervezett fejlesztéseket tartja leginkább fontosnak a felsoroltak közül! 

 a)  zöldterület fejlesztés, játszótér építés 

 b)  utcabútor program 

 c)  út rekonstrukciós program 

 d)  járdarekonstrukciós program 

 e)  lepencei strand 

 f)  Duna-parti strand 

 g)  Patak sétány 

 h)  óvodafejlesztés 

 i)  iskolafejlesztés 

 j)  művelődési ház külső felújítás 

 k)  moziépület-felújítás 

 l)  élelmiszer-áruház fejlesztés 

17.   Milyen további fejlesztéseket tartana fontosnak a város fejlődése szempontjából? 

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

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

18.   Bármilyen egyéb észrevétele, javaslata:  

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

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

19.   Az Ön neme 

………………… 

20.   Az Ön életkora 

………………… 

 

 


