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 KÉRDŐÍV  

Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 
felhívásra, melynek keretében lehetőség nyílhat a város központi területeinek (többek között Iskola-tó, 
Szabadság tér, Városház előtti tér, 5. sz. főút melletti városközponti területek) felújítására is. A fejlesztés 
előkészítésébe és tervezésébe szeretnénk bevonni a város lakosságát is. Kérjük, véleményével Ön is 
járuljon hozzá, hogy városunk központjának megújítása minél inkább a lakosság igényei szerint történjen. 
A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe, önkéntes jellegű és anonim módon történik.  
Válaszaira feltétlenül számítunk, el őre is köszönjük! 
 

1. Neme: 
□ Nő 
□ Férfi 

 
 

2. Kérjük, jelölje meg korcsoportját: 
□ 18 év alatti 
□ 19-35 év közti 
□ 36-50 év közti 
□ 51-65 év közti 
□ 66 év feletti 

3. Mióta él Lajosmizsén? 
□ 0-5 éve 
□ 5-10 éve 
□ Több mint 10 éve 

 
4. Milyen gyakran fordul meg a város 

központi területein? 
□ Naponta 
□ Gyakran (hetente többször) 
□ Ritkán (legfeljebb hetente egyszer) 
□ Szinte soha 

 
5. Milyen célból keresi fel a város központi terüle teit? (Kérjük, pontozza 1-t ől 5-ig, hogy az 

egyes tevékenységek mennyire jellemz ők Önre! 1-nem jellemz ő, 5-teljes mértékben jellemz ő) 

 

 

 

 

6. Ön általában hogyan közlekedik a város központi területeinek környékén? (Több válasz is 
jelölhet ő!) 

□ Gyalogosan 
□ Kerékpárral 
□ Motorral 
□ Autóval 
□ Egyéb módon: ……………………………... 

 

Pihenés, szabadidő eltöltése, szabadtéri rendezvényeken való részvétel  

Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele, üzletekben, szolgáltatóknál   

Művelődési központ rendezvényein vesz részt  

Csak áthaladási céllal érinti (közlekedés, tovább utazás)  

Hivatalos ügyeket intéz  

A központban lévő intézményekbe megy (iskola, egészségügyi, stb.)  

Munkába járás  

Egyéb ok, éspedig:  
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7. Összességében egyetért-e Ön az önkormányzat váro sközpont megújítására vonatkozó 
szándékával? 

□ Igen 
□ Nem 
□ Nem tudom 

 
8. A tér mely elemeinek megújítását tartja szüksége snek? (Több válasz is jelölhet ő!) 

□ Zöldterületek, növényállomány 
□ Burkolt felületek, járdák 
□ Közvilágítás 
□ Csapadékvíz-elvezetés 
□ Piac korszerűsítése 
□ Parkolási rend felülvizsgálata 

 

□ Korszerű öntöző rendszer kiépítése 
□ Utcabútorok, hulladékgyűjtők   

kihelyezése 
□ Kerékpártárolók kihelyezése 
□ Térfigyelő kamera rendszer 
□ Akadálymentesített közlekedés 

□ Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………………… 
 

9. Megítélése szerint szükség van-e a város központ i területein illetve közelében…. 

A)…új gépkocsi-parkolóhelyek 
létesítésére? 

□  Igen □  Nem □  Nem tudom 

B)…új kerékpár-támaszok kihelyezésére? □  Igen □  Nem □  Nem tudom 
    

10. Mit gondol, hol lenne sikeresebb egy kisebb ren dezvény (pl: Adventi vásár) megtartása 
□ Szabadság tér 
□ Városháza előtti tér 
□ Iskola-tó? 

 
11. Mit gondol, milyen úton szeretne leginkább info rmációt kapni a város központi területeinek 

felújításával kapcsolatos eseményekr ől (Több választ is jelölhet!) 
□ partnerségi fórumon, személyes találkozók alkalmával 
□ szórólapon keresztül 
□ helyi újságon keresztül 
□ a www.lajosmizse.hu honlapon keresztül? 

 
12. Van-e olyan további észrevétele, amit a város k özponti területeinek felújításával 

kapcsolatosan szeretne megosztani velünk? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

A kitöltött adatlapot 2016. június 30-ig kérjük vis szajuttatni: 
• személyesen: Lajosmizse, Városháza portája                         
• postai úton: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (Lajosmizse, Városház tér 1., 6050) 
• e-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu 
• kérdőív letölthető: www.lajosmizse.hu 

 
 
Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun  
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 


