KÉRDŐÍV
Hajdúsámson – településfejlesztési koncepció tervezetéhez
(a kérdőív kitöltése önkéntes )

1. A város melyik vonását tartja legjellemzőbbnek?

Értékelje
1-től 5-ig

1. mezőgazdasági jellegű város
2. jelentős ipari lehetőségekkel rendelkező város
3. idegenforgalmi adottságokkal rendelkező város
4. hangulatos kisváros, a lakóterületek a meghatározók
5. beépíthető lakóterületekkel rendelkező település
6. sok a zöld felület, parkok száma
7. nevelési/oktatási intézményi ellátottság
8. egészségügyi intézményi ellátottság/ szolgáltatások
9. szociális intézményi ellátottság/szolgáltatások
10. kereskedelmi üzletekkel való ellátás, szolgáltatásokkal való
ellátottság
11. helyi tömegközlekedés
12. kulturális, sport, szabadidő iránti igények kielégítése
13. előnyös a megyeszékhely, Debrecen közelsége
14. egyéb: ….………………………………………………….
5. Értékelje a mindennapi közérzetét befolyásoló alábbi tényezőket
1. ivóvíz ellátás
2. gázellátás
3. elektromos ellátás
4. telefon ellátás
5. csatorna hálózat
6. zöldfelületek, parkok, játszóterek
7. sportolási lehetőségek
8. kulturális szolgáltatások
9. szórakozási lehetőségek
10. élelmiszer és zöldségellátás
11. egyéb kereskedelmi üzlethálózat
12. vendéglátóipari üzlethálózat
13. közbiztonság
14. egészségügyi ellátás
15. oktatási lehetőségek
16. városon belüli közúthálózat
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17. városon átmenő országos főút
18. tömegközlekedés
19. kerékpározási lehetőség, kerékpár utak
21. köztisztaság, szemétszállítás, hulladékkezelés
21. gazdasági fejlődés
22. munkalehetőségek, elhelyezkedési lehetőségek
23. a város épített környezetének védelme (városkép)
25. lakáshelyzet
6. Debrecen az elérhető munkahelyek, iskola, kereskedelem, szolgáltatások, művelődés,
szórakozás terén is meghatározó.
a) Ön szerint a földrajzi közelség miatt ez így elfogadható?
1.
Igen
2.
Nem
b) Mindezeket városon belül is elérhetővé kell tenni?
1.
Igen
2.
Nem
7. Ön szerint mi legyen a település legfontosabb fejlesztési célja:

8. Kérem alkosson három csoportot az alábbi lehetőségekből a következők szerint
a leginkább megvalósításra váró fejlesztések, (1)
kevésbé fontos fejlesztések
(2)
legkevésbé fontos fejlesztések
(3)
1.
az átmenő forgalom kivitele a városközpontból,
2.
közút fejlesztések, utcanyitások
3.
burkolatlan utak burkolása
4.
járdaépítések
5.
kerékpárutak építése
6.
belvízrendezés
7.
belváros parkolási lehetőségeinek javítása
8.
egységesebb városkép
9.
zöldfelületek, parkok, játszóterek növelése
10.
ivóvíz minőségének javítása
11.
csatornahálózat kiterjesztése
12.
intézmény hálózat fejlesztése (egészségügy, oktatás,
igazgatás)
13.
kereskedelmi ellátás fejlesztése
14.
művelődés, szabadidő, sport, szórakozási lehetőségek
bővítése
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

munkahely teremtés
iparterületek növelése
mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése
vállalkozások élénkítése
a lakókörülmények javítása
egyéb

9. Ön szerint hangulatát, jellegét, tekintve milyen településsé kellene a városnak válnia
ahhoz, hogy Ön jobban érezze magát?

10. Mennyire tartja magát tájékozottnak a város közügyeit illetően?
1.
2.
3.
4.
5.

Nagyon tájékozott,
Tájékozott,
Részben tájékozott,
Nem tájékozott,
Nem tudja / nem válaszol

Ha a válasz 3. vagy 4., akkor kérem válaszoljon a 10/a kérdésre is!
10/a Ha részben, vagy nem tájékozott, ennek mi az oka?
1.
2.

nem megfelelő a tájékoztatás
nem érdeklődik

11. Mennyire elégedett a képviselő-testület tevékenységével?
1.
2.
3.
4.
5.

Nagyon elégedett
Elégedett
Részben elégedett
Elégedetlen
Nem tudja /nem válaszol

12. Mit üzen a település vezetőinek?
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DEMOGRÁFIA
1. A válaszadó foglalkozása:
1.)
segédmunkás
2.)
szakmunkás
3.)
adminisztratív dolgozó
4.)
középvezető
5.)
vezető
6.)
értelmiségi
7.)
magánvállalkozó
8.)
mezőgazdasági vállalkozó
9.)
tanuló
10.) nyugdíjas
11.) háztartásbeli
12.) gyed
13.) munkanélküli
2. A válaszadó iskolai végzettsége:
1.)
8 általános vagy kevesebb
2.)
Szakmunkásképző
3.)
Szakközépiskola
4.)
Gimnázium
5.)
felsőfokú
3. Mióta él a településen?
1.
0 – 5 éve
2.
6 – 10 éve
3.
11 – 20 éve
4.
több, mint 20 éve
4. Tervezi-e, hogy a közeljövőben változtat a lakáskörülményein?
1.
Igen
2.
Nem
Ha igen, akkor folytatódik a 4/a kérdéssel
Ha nem, akkor folytatódik az 5.kérdéssel
4/a Milyen módon szeretne változtatni lakáskörülményein?
1.
a jelenlegi házát / lakását cseréli el,
2.
lakást vásárol a településen,
3.
házat vásárol a településen,
4.
építkezik a településen,
5.
elköltözik a településről,
6.
egyéb,
7.
nem válaszol, nem tudja
5. Jelenleg a településen dolgozik?
1.
Igen
2.
Nem
Ha nem, akkor folytatódik a 5/a kérdéssel
Ha igen, akkor folytatódik a 5/b kérdéssel
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5/a Mi az oka annak, hogy nem Hajdúsámson városban van a munkahelye?

5/b Ha a településen dolgozik, mennyire elégedett jelenlegi munkakörével ?
1.
nagyon elégedett
2.
elégedett
3.
részben elégedett
4.
nem elégedett
5.
nem tudja/nem válaszol
Ha a válasz 3. vagy 4., akkor az 5/c kérdéssel folytatódik.
5/c. Van-e lehetősége munkahelyet változtatni?
1.
igen
2.
nem
6. A válaszadó neme:
1. Férfi
2. Nő
7. A válaszadó életkora:
………..év
8. A válaszadó elérhetősége:
…………………………
9. Név:
A 8. és a 9. pontra akkor válaszoljon, ha fontosnak tartja, hogy véleménye személy szerint is
megjelenjen, illetőleg, ha a további egyeztetésekben részt kíván venni.
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