Felsőörsi Települési Kérdőív
Tisztelt felsőörsi Lakosok!

Felsőörs Önkormányzata ennek a kérdőívnek a segítségével is szeretné megismerni az
itt élők véleményét mindannyiunk életét befolyásoló fontos kérdésekben. Kérem, szánjon
Ön is 10 percet arra, hogy kitölti a kérdőívet! A kitöltött kérdőívet tetszőleges formában (pl.
lefényképezve e-mailben  onkormanyzat@felsoors.hu , messengeren, postaláda útján
papíron, stb.) juttassa vissza az önkormányzathoz
2019. augusztus 1-ig.
Elektronikus kérdőív elérhető az önkormányzat honlapjáról.
Hányan élnek Önök egy háztartásban?

… fő

Ön kül- / vagy belterületen él?

□ belterületen

Az Ön életkora:

… év

□ külterületen

1. A 2000 fő fölötti települések nagyobb önállósággal rendelkeznek (2013-óta közös
önkormányzati hivatalt tartunk fenn másik önkormányzattal). Szeretné-e, hogy
Felsőörs lélekszáma (jelenleg 1839 fő) elérje a 2000 főt?
a. Igen, mezőgazdasági területek beépíthetővé tételével, új építési telkek
kialakításával.
b. Igen, a már itt élő, de Felsőörsre be nem jelentkezett lakosok számára
kellene vonzóvá tenni a bejelentkezést.
c. Nem szeretném, hogy a falu lélekszáma tovább nőjön.
2. Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak a még burkolatlan közútjainak
fejlesztésére. Hozzájárulna-e saját forrásaiból az út- és közvilágítás építéshez, ha Ön
is érintett?
a. Igen
b. Nem
c. Nem vagyok érintett
3. Pontozza 1-5-ig az alábbi közfeladatokat, amelyek Ön szerint helyi szinten is
fontosak (5. legfontosabb 1. a legkevésbé fontos).
… utak, járdák,
… egészségügyi ellátás,
… közvilágítás,
… szociális ellátás,
… közösségi programok szervezése,
… közösségi terek kialakítása, fejlesztése,
… parkosítás, virágosítás, faültetés
… családbarát intézkedések,
… sport,
… turizmusfejlesztés,
… ifjúságvédelem és ifjúsági programok.
4.

Milyen csatornákon szeretne értesülni a falut érintő eseményekről, fejlesztésekről?
a. személyes tájékoztatás (közmeghallgatás, lakossági fórum),
b. újság, papíralap,
A választási lehetőségek a következő
c. honlap
oldalon folytatódnak.



d. közösségi média (Facebook, Instagram),
e. e-mail,
f. sms.
5.
Balaton-felvidéki településként Felsőörsön jelentős (népi) építészeti értékek vannak.
Fontosnak tartja-e ezek megőrzését?
a. Igen.
b. Igen és jó lenne, ha a Balaton-felvidékre illő épületek gyarapodnának.
c. Nem, ez számomra nem fontos.
6.

Miként változtatna falunk közlekedésén? (több választ is megjelölhet)
a. Nem változtatnék rajta, maradjon minden így, nem látok gondot.
b. Tömegközlekedést fejleszteném (pl. tömegközlekedés rendje módosuljon,
gyermekek bérlettámogatásának szélesítése, stb.).
c. Épüljenek járdák.
d. Létesüljenek további zebrák.
e. Fókuszáljunk a forgalomlassításra, további korlátozó táblák kihelyezésére.
f. Egyirányúsítsunk további utcákat.

7.
Milyen programokat tart alkalmasnak arra, hogy még jobban bevonják a község
lakosságát a közösségi életbe? Ön min venne részt szívesen?
a. túrák, kirándulások,
b. főzőversenyek,
c. sport/ ügyességi egyéni- / csapatversenyek,
d. bálok, disco
e. szemétszedés, faültetés
f. közösségi (társadalmi) munka,
g. civil szervezésű rendezvények,
h. saját ötlet:
8.

Szeretné-e, hogy a környékbeli erdők a jelenleginél nagyobb védelmet kapjanak?
a. Igen
b. Nem

9.
Akarja-e, hogy az önkormányzat döntéseiben továbbra is kiemelten vegye
figyelembe a globális környezetvédelmi célokhoz való helyi hozzájárulást?
a. Igen
b. Nem
10.

Javasoljon egy falut érintő témát, amelyben változást szeretne a jövőben:

11.

Egyéb észrevétel, megjegyzés:

Ha szeretne visszajelzést kapni kérem, adja meg elérhetőségét (e-mail cím):
……………………………………………………
Köszönöm, hogy válaszaival Ön is hozzájárul Felsőörs fejlődéséhez!
Szabó Balázs, polgármester

