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Kérdőív – Almásfüzitő 2016 
 
 
Készül Almásfüzitő Integrált Településfejlesztési Stratégiája, mely munkát az ÉrtékTérkép Kft. 
munkatársai készítik. Szeretnénk minél több véleményt, gondolatot beépíteni a munkába. Ennek 
érdekében lakossági kérdőívet állítottunk össze (készítette: Varga-Ötvös Béla). 
 

Kérjük, töltse ki a kérdőívet. Több válasz is megjelölhető. 
 
 

1. Milyen területeken lát lehetőségeket, kitörési pontokat Almásfüzitő fejlődésében a következő 
években? 
1. nagyobb gazdasági vállalkozások betelepülése 
2. közösségi élet fejlesztése (kisközösségek, sportélet, stb.) 
3. gazdasági élet élénkítése (üzleti fórumok, kiskereskedelem, helyi piac, stb.) 
4. infó-kommunikáció fejlesztése (internet, wifi az egész településen, online-használat) 
5. turisztikai fejlesztések 
6. oktatás, továbbképzés fejlesztése 
7. egyéb – kérjük, írja le javaslatát: …………………………………………………………….. 

 
 

2. Fogalmazza meg Almásfüzitő jövőképét. Hogyan képzeli el az életet és saját életét 20 év múlva? 
1. a település népességszáma növekedjen legalább 3000 főre vagy többre 
2. zöldebb és közösségibb legyen a település, ne legyen több a jelenlegi lélekszámnál 
3. itt szeretnék élni és dolgozni is 
4. máshol fogok élni 
5. szeretném, ha együtt maradna a család (több generáció együtt élése) 
6. egyéb – kérjük, írja le javaslatait: ………………………………..………..………………….. 

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

3. Almásfüzitő további fejlődése és az élhetőség javítása érdekében az alábbiak közül mely 
területeken tart szükségesnek és lehetségesnek változásokat?  
1. környezetbarát gazdasági területek kijelölése (munkalehetőségek bővítése, ingázás csökkentése) 
2. településen belüli intézményi ellátottság javítása, pl. ………………..……………………… 
3. közlekedési kapcsolatok fejlesztése, 
4. kerékpár- és gyalogutak fejlesztése 
5. közterek, több zöld- és rekreációs terület létesítése, ill. régiek felújítása 
6. egyéb – kérjük, írja le javaslatait: ….……………………………….…………………………. 

 
 

4. Jelölje be az önre igaz állításokat! 
1. a család fő keresője Almásfüzitőn kívül dolgozik 
2. Almásfüzitőn dolgozom  
3. ügyeim intézése miatt hetente több alkalommal elutazom a városból 
4. jelenleg nincs munkám 
 
 

5. Milyen gondokat lát a községben? Melyek lehetnek az okok, mit javasol megoldásként? 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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6. Válassza ki az önhöz legközelebb álló állítást! 
1. Almásfüzitő jelenlegi ellátási színvonalát megfelelőnek tartom, ezt kellene tartani a jövőben is  
2. elégedett lennék alacsonyabb színvonallal is, ha alacsonyabbak lennének az adók is 
3. magasabb színvonalat szeretnék, és ezért megfizetném a magasabb adót is 

 
 

7. Ha Ön vállalkozó és nem itt van a székhelye, milyen feltételek esetén választaná Almásfüzitőt? 
1. alacsony adók 
2. jelenleginél jobb megközelíthetőség 
3. alkalmazottak, munkatársak rendelkezésre állása 
4. gazdasági klíma (pl. üzleti szolgáltatások, inkubátorház, szakmai fórum) 

 
 

8. Ha ár-érték arányban nem lenne különbség, akkor milyen szolgáltatásokat venne igénybe itt, és 
melyek esetében választana külső lehetőségeket? (Több válasz is jelölhető.) 
1. napi bevásárlás: Almásfüzitő 

   máshol: ……………… (település), mert …………………………………… 
2. oktatás, továbbképzés: Almásfüzitő 

   máshol: ……………… (település), mert ……………………………………. 
3. vendéglátás (étterem, kávéház, söröző): Almásfüzitő 

   máshol: ……………… (település), mert ……………………………………. 
4. szépségápolás (fodrász, kozmetika, stb.): Almásfüzitő 

   máshol: ……………… (település), mert ……………………………………. 
5. testedzés (pl. teremsportok, fitnesz): Almásfüzitő 

   máshol: ……………… (település), mert …………………………………….. 
 
 

9. Melyik közösség-típus(oka)t érzi magához közelinek? 
1. vallási 
2. szakmai, üzleti 
3. kézműves, hobbi 
4. sport és szabadidős 
5. kulturális tematikájú (pl. kórus, olvasókör, filmklub, előadások) 
6. gazdálkodási (kiskert, öko-bio gazdálkodás, stb.) 
7. családi-baráti, szomszédsági 
8. egyéb: …………………………………………………………………………..……………… 

 
 

10. Anyagilag is támogatna-e közösségi fejlesztési programokat a lakókörnyezetében, például: 
1. közbiztonság (pl. térfigyelő kamera) 
2. köztér és környezetszépítés (virágosítás, utca rendben tartása, légvezetékek eltüntetése, stb.) 
3. közösségi, kulturálisprogramok 
4. új szabadtéri sport- és turisztikai lehetőségek megteremtése 
5. köztéri szobor, helytörténeti kiállítás vagy galéria létesítése 
6. teljes internet-hálózat kiépítése 
7. egyéb, például: ........................................................................................................................... 
8. támogatom a közösségfejlesztést, de nem anyagilag, mert az az önkormányzat dolga 
9. nincs erre igényem 


