Kérdõív
Alsónémedi településközpont-fejlesztési pályázatának
igényfelméréséhez
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Kérjük, jelen kérdõív kitöltésével segítsék Önkormányzatunk munkáját településközpont-fejlesztési céljaink
megvalósításában. A kérdõív egy pályázathoz szükséges igényfelméréshez készült. Kérjük, hogy szánjanak néhány percet a kérdések megválaszolására, és a kitöltött kérdõíveket 2009. augusztus 31-ig juttassák vissza a
Polgármesteri Hivatal elõterében szokásos módon elhelyezett gyûjtõládába! A megfelelõ helyre tegyenek a
négyzetbe x-et.

1.

2.

3.

Mennyire tartja fontosnak életminõsége, illetve Alsónémedi megítélése szempontjából
a településközpont településünkre jellemzõ arculatát és karakterét megõrzõ fejlesztését.
Nagyon fontosnak tartom

o

Fontosnak tartom

o

Fontos, de vannak fontosabb problémák is Alsónémedin

o

Egyáltalán nem tartom fontosnak

o

Mennyire járul hozzá a településkép javításához a jó minõségû,
esztétikus burkolattal ellátott településközpont kialakítása?
Nagyban hozzájárul

o

Hozzájárul

o

Teljesen mindegy a településkép szempontjából

o

Mennyire ért egyet az alábbi mondattal:
Az önkormányzatnak feladata a lehetõ legjobb minõségû, Alsónémedi lakosai számára
ingyen elérhetõ sportolási infrastruktúra biztosítása
Teljes mértékben egyetértek

o

Egyetértek, de nem ingyenesen
Az önkormányzatnak egyáltalán nem feladata

o

a sportpálya gondozása, fejlesztése

o
5
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6

Kérjük, 1-5-ig osztályozza az alábbi fejlesztési területeket
(1-es a legkevésbé fontos, 5-ös nagyon fontos,
azonos osztályzattal több fejlesztési területet is megjelölhet):
Közbiztonság fejlesztése
Alsónémedi kulturális és védett értékeinek megõrzése

o

az utókor és utódaink számára

o

Alsónémedi belterületi útjainak és járdáinak a fejlesztése

o

Fiataloknak sportolási lehetõség biztosítása
Gyermekek és fiatalok szabadidõs tevékenységét szolgáló fejlesztések

o

megvalósítása, különösen a településközpontban

o

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

o

Fiatalok szórakozási lehetõségeinek bõvítése a településen

o

Tömegközlekedés fejlesztése

o

Mennyire tart az országot sújtó gazdasági problémák hatására településünkön
a bûnözés növekedésétõl, ezzel együtt pedig a közbiztonság romlásától?
Nem tartok tõle, mert kiemelten jó a közbiztonság a településen
Nem tartok tõle, de ehhez a közbiztonságot megalapozó technikai

o

feltételek javítására van szükség
Tartok tõle, ezért az önkormányzatnak kiemelten szükséges

o

figyelnie a közbiztonsággal kapcsolatos feladatainak ellátására

o

Szülõként, nagyszülõként elégedett-e a településünkön található játszóterek számával,
azok korszerûségével, minõségével, valamint területi eloszlásával?
Igen, mert játszótér közelében lakom, a minõségével elégedett vagyok
Részben, mert játszótér közelében lakom,

o

de a játszótér fejlesztésre szorul

o

Közelemben nincs játszótér, így ritkán látogatom
Megítélésem szerint mind minõségben,

o

mind pedig darabszámban szükséges a játszóterek fejlesztése

o

Nem tudom

o

