
Kedves Lenkeiek 

Készítettünk Önöknek  egy elégedettségi kérdőívet, amelyben véleményt 

nyilváníthatnak az önkormányzat különböző területeken folytatott 

tevékenységeire,  megírhatja javaslatait és véleményét. Sokat segít ez a 

további  tevékenységeinkben. A kérdőív névtelen. Kérjük, töltse ki a kérdőívet, 

véleménye nagyon fontos számunkra. Karikázza be a helyes választ. 

Köszönjük szépen,        

                                                                                         Lenke község önkormányzata 

Egyéni jellemzők  

1. Nem:       

a)  férfi   b) nő 

2. Kor határ: 

a) 15-19  b) 20 – 29       c) 30 – 39      d) 40-49       e) 50-64         f) 65 a viac     

3. Iskolai végzettség: 

a) általános  b) közép iskola  c) szakközép iskola      d) egyetemi végzettség 

4.  Gazdasági tevékenség,  milyen beosztásban dolgozik? 

a)  dolgozó  a közszférában, alkalmazott              b)   vállalkozó   

c)  nyugdíjas       d)   rokkantsági nyugdíjas 

e)  szülői szabadság     f)    tanuló 

g)  münkanélküli  

 Község ahol lakok  

5. Mennyi ideje  él a faluban: 

a)  kevesebb mint egy év  

b) 1-5 év          c) 6 – 10 év      d) 11 – 15 év             e) 16 – 20 év             f) 21  és tobb  

6. Elégedett-e ön a falusi  élettel, ha igen, kérjük  jelezze, hogy mivel  a leginkább elégedett, 

ha nem, mivel  van  a legkevesbé  megelégedve? 

a) igen .......................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

c) nem .......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



7. Milyen  az életminőség a faluban? 

a) rossz   b) átlagos                   c) jó           d)  nagyon  jó   

Községünk fejlesztése  

8. Ismeri az önkormányzat fejlesztési terveit? 

a) igen         b) részlegesen    c) nem  

 

9. Hogyan értékeli  községünk  fejlesztését   az elmúlt években? 

a) pozitívan   b) negatívan    c) nem tudom  értékelni   

 

10. Az allábi lehetőségek közül válassza ki a 3  legfontosabbat amelyekkel ön szerint az 

önkormányzatnak  foglalkoznia kell : 

a) polgárok biztonsága 

b) a polgárok bevonása a közügyekbe 

c)  kultúra, sport és relax 

d)  multifunkcionális sportpálya építése 

e)  játszótér létesítése 

f)  szociális gondozási és ápolási szolgáltatások  

g)  a természet és a környezet védelme 

h) a közterületek ápolása  

ch) lakásépítés és építkezési területek  

i)   társadalmi élet, kulturális események szervezése 

j)   helyi utak rekonstrukciója 

k)  kanalizáció  

u)egyéb  ....................................................................................................................................... 

 

11.Ön szerint milyen szolgáltatások hiányoznak a községünkben ? 

javaslatok :................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 



12. Egyéb javaslatai és véleménye. Mivel tudna ön hozzájárulni községunk  fejlődéséhez? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Kedves polgárok! 

A kérdőív, amely ön előtt van, az önkormányzat gazdasági és társadalmi fejlesztési 

programjának dokumenciója  elkészítésére is szolgál. Ez egy fontos stratégiai dokumentum, 

amelynek alapján önkormányzatunk és lakosaink hazai és uniós forrásokból igényelhetnek 

anyagiakat. A lehető legjobb minőségű dokumentáció elkészítésének érdekében kérjük  önt az 

együttmüködésre. 

 

1. Milyen előnyei vannak a falusi életnek ( válasszon egy lehetőséget )  

 Egyetértek Részben 
egyetértek 

Nem értek 
egyet  

Az élet csendesebb és nyugodtabb, mint a városban    

Az emberek jobban  figyelnek  egymásra, mint a 
városban 

   

Közeli  kapcsolat a természettel    

Lakástulajdon, kert vagy farm    

Egyéb    

 

2. Milyen hátrányai vannak  a falusi  életnek  (válasszon egy lehetőséget )? 

 Egyetértek Részben 
egyetérte

k 

Nem 
értek 
egyet  

Kevés a munkalehetóség     

Kevés vásárlási lehetőségek es szolgáltatások    

Kevés lehetőség az önmegvalósításra    

Mindenért utazni kell     

Egyéb    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          3. Hogyan van megelégedve   az önkormányzat szolgáltatásaival. 

 Elégedett részben 
elégedett 

Elégedetlen 

Közterületek, zöldövezed állapota    

A községi utak  állapota     

Vízellátó berendezések    

A falu villamos ellátása    

Tüzvédelem     

Kulturális események    

Sportolási lehetőségek    

A kulturális létesítmények  állapota    

Egyéb szolgáltatások állapota    

- Gyászház     

- Internet hozzáférés    

- Mobil hálózat ellátás    

Más  (kérjun ide írja)    

    

 

 4. Hogyan jellemezné a szomszédi  kapcsolatait?                  5. Érdeklődik ön a kőzeseményekről? 

 Jó  Sem jó, 
sem rosz 

Rosz 

Szomszédsági 
kapcsolatok a 

faluban 

   

 

6. Hol szerez információt a faluban zajló eseményekről? 

A községi hivatalban   

Nyilvános üléseken  

Község hirdetéséből   

Község információs táblájáról   

Utcán  

A község weboldaláról   

Polgármestertől   

A község képviselőitől   

Vendégsében   

Találkozásokon   

Templomban   

Más helyen   

Vásárlásnál   

  

 

 

 

 

 Igen 
gyakran 

néha    Nem 

Érdeklődés a 
falu iránt 

   

iránt    

 



 

7. Tagja ön valamilyen   egyesületnek ? 

 Igen  Nem  

Egyesület  tagja   

 

              8. Úgy Gondlja-e ön, hogy a falu lakosai megpróbálják vonzóbbá tenni a falusi életet illetve 

szépíteni környezetüket ,kellemesebbé tenni azt? 

Igen a többség igyekszik  

Igen  valaki  igyekszik, de a többségnek mindegy   

Nem, általában a lakosokat nem érdekli  

  

 

9. Véleménye szerint milyen tevékenységeket kellene feltétlenül beépíteni az önkormányzati 

fejlesztési programba? 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................ 

 

 

Köszönjük, hogy időt fordított a kérdőív kitöltésére. 

Kérjük, dobja be a  kérdőívet az üzletben található dobozba vagy a községi 

hivatalba.  

A kérdőivet  kérjük leadni  április  végéig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


