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    ÓFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.  
Telefon/fax: 42/385-644, 42/385-215 

                                 E-mail: hivatal@ofeherto.hu 
 

 
KÉRDŐÍV 

LAKOSSÁG (ÓFEHÉRTÓ TELEPÜLÉS ÁLLANDÓ LAKHELLYEL RENDELKEZŐK) RÉSZÉRE 
 
Ófehértó Község Önkormányzata közvélemény kutatást folytat a Településrendezési terv aktualizálás 
megalapozásához. Fontos szempont, hogy az önkormányzat, a település lakói és a tervezők szorosan együttműködve, 
együtt tervezve, közösen készítsék el a településrendezési tervet. Igények a lakosság részéről is jelentkeztek, és a 
tervezés folyamán jelentkezhetnek. A tervezés során a végső cél minden esetben a települési környezet minőségének 
és a települési lakosság életminőségének javítása legyen. Ez az időszak az egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak 
igen nagy felelőssége és sok feladata van abban, hogy a tervet a település lakói magukénak érezzék, valóban úgy 
gondolják, hogy a terv értük van, és az ő céljaikat tükrözi. Szeretnénk, ha a település jövőbeni fejlesztéseinek 
meglapozásában Önök is szerepet vállalnának véleményükkel, ötleteikkel.  
  
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba 2020. 06. hó 30.-ig!  
Válaszaira számítunk, előre is köszönjük!  
 
Ófehértó Község Önkormányzata. 
 

1. Ön melyik korcsoportba tartozik:  

 18 - 25 éves,  

 26-35 éves,  

 36-50 éves,  

 51-65 éves,  

 66 feletti 
 

2. Legmagasabb iskolai végzettsége:  

 8 általános,  

 érettségi,  

 felsőfokú végzettség,  

 egyéb: ……………. 

3. Ófehértó település mely utcájában, településrészén lakik….……………………………… 

4. Mióta él a településen: 

 0-5 év,    

 6-10 év,     

 11-20 év,     

 több, mint 20 éve ……. 
 

5. Milyen körülmények között lakik:  

 saját tulajdonú ingatlanban lakik;  

 albérletben lakik, együtt lakik szüleivel;  

 szolgálati lakásban lakik,  

 egyéb……………………………………………………………………………………… 
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6. Tervezi-e, hogy a közeljövőben változtat a lakáskörülményein*? IGEN   NEM 
Ha igen, akkor milyen módon szeretne változtatni? 

 Házat vásárol a településen;  

 Építkezik a településen;  

 Elköltözik a településről;  

 Egyéb:…………………  

 Nem válaszol / nem tudja 

7. Minősítse a településen található ellátással kapcsolatos alábbi tényezőket!  

  
Elégedett 

Közepesen 
elégedett 

Elégedetlen 

kereskedelmi ellátottság       

vendéglátás       

szolgáltatás       

egészségügyi ellátás       

oktatás       

kulturális programok       

szórakoztató programok       

Volán buszos közlekedés       

kerékpározási lehetőségek, kerékpárutak       

utak állapota       

köztisztaság       

közparkok és játszóterek állapota       

magánépületek állaga       

középületek állaga       

parkolás az egész településen       

parkolás a település központi részein       

közéleti információval való ellátottság       

közbiztonság       

infrastruktúra ellátottság -  ivóvízminőség       

infrastruktúra ellátottság -  gázellátás       

infrastruktúra ellátottság -elektromos ellátás       

infrastruktúra ellátottság csatornahálózat       

infrastruktúra ellátottság -  telefonhálózat       

infrastruktúra ellátottság kábelTV, internet       

szemétszállítás, hulladékkezelés       

egyéb: ………………………………    

egyéb: ………………………………    
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8. Jelenleg a településen dolgozik?* IGEN   NEM 
Ha igen, akkor hol, milyen típusú munkahelyen: …………………………………………………. 
Ha nem helyben dolgozik, akkor vállalna-e itt munkát?* IGEN   NEM 
Van-e lehetősége munkahelyet változtatni?* IGEN   NEM 
Akar-e munkahelyet változtatni?* IGEN   NEM 

9. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a településen:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a környező településeken:…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Hol veszi igénybe a szolgáltatásokat a településen kívül:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Milyen szolgáltatást venne még szívesen igénybe a településen:……………………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Indítana-e saját vállalkozást a települése, milyet?.............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Honnan tájékozódik a helyi hírekről, eseményekről?  

 honlap;  

 hirdetőtábla;  

 helyi újság;  

 bolt; kocsma;  

 szomszéd;  

 egyéb: ……….. 
 

15. Ófehértónak Ön szerint, hangulatát, jellegét tekintve milyen irányú településfejlesztésre lenne szüksége ahhoz, hogy 
Ön jobban érezze a településen magát? ………………………………………… 

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

16. Ön szerint melyek legyenek a település legfontosabb fejlesztési céljai? 
1. ................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ................................................................................................................................................................    

……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ................................................................................................................................................................  

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

17. Milyen fejlesztéseket, létesítményeket tartana fontosnak a helyi közösség erősítésére (minden korosztály véleménye 
fontos)………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

18. A településfejlesztés kapcsán felvetődött egyéb véleménye, ötlete, intézkedési kérése:………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Köszönjük, hogy segítette munkánkat a Kérdőív kitöltésével!  
Amennyiben a jövőben aktív szerepet kívánna vállalni a konkrét tervezési folyamatokban, kérjük jelezze ezt felénk, és 
adja meg elérhetőségét! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 


