Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív
Kismaros 2015

FELHÍVÁS

A Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Kismarosi
Polgárokat, a Gazdálkodó Szervezeteket és a Civil Szervezeteket hogy Kismaros településfejlesztési
koncepciójának készítése megkezdődött. Több lehetőséget is biztosítunk arra, hogy javaslataikat,
észrevételeiket megtegyék.
Önök október 30-ig írásos észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módon:


levélben történő megküldéssel a főépítész részére a Kismarosi Polgármesteri Hivatal címére
(2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.),



elektronikus levélben történő megküldéssel a titkarsag@kismaros.hu e-mail címre.

További lehetőség a véleménynyilvánításra az Önökhöz eljuttatott KÉRDŐÍV kitöltött visszaküldése a
jelzett határidőig. Ezt megtehetik postán keresztül a Kismarosi Polgármesteri Hivatalnak címzett
levélben, vagy bedobhatják a kérdőívet a Művelődési Házban elhelyezett gyűjtőládába is, de akár
mobiltelefonnal lefényképezve, e-mailben is elküldhetik a titkarsag@kismaros.hu címre. A kérdőív
letölthető a www.kismaros.hu és a www.kismarosikikialto.hu oldalakról is Word formátumban,
amelyet kitöltve, e-mailben szintén visszaküldhetnek. Lakossági fórumot is szervezünk október hónap
folyamán, ahol személyesen is elmondhatja, milyen településen szeretne élni, dolgozni.
A felhívás településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Kismaros Község Önkormányzat
településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló
80/2015. (VII.06.) Kt. határozata alapján jelenik meg. A felhívást a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat
alapján a www.kismaros.hu honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzétettem.

Kismaros, 2015. október 2.
Tisztelettel:
Neubauer Rudolf
polgármester

KISMAROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
KÉRDŐÍV - 2015
1) Véleménye szerint mi a legnagyobb értéke Kismarosnak?

2) Mi a három legfontosabb észrevétele Kismarosról?
a)
b)
c)
3) Milyen településen szeretne a jövőben élni?

4) Hol lakik?
Kismaros belterületén

Kismaros üdülőterületén

más településen

5) Mióta él Kismaroson? ______________éve
6) Hol dolgozik?

Kismaroson

máshol

7) Tartozik valamilyen csoporthoz? (pl.: civil szervezethez)
Ha igen, kérjük, nevezze meg milyen(ek)hez?

8) Kér-e folyamatos tájékoztatást Kismaros településfejlesztési koncepciójának tervezésével
kapcsolatban?
Ha igen, kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

9) Rangsorolja a településen és a környékén található emberi-, közösségi-, környezeti- és
épített értékeket!
(iskolai osztályzatok szerint 1-5-ig [1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitünő])

kulturális rendezvények
épületek állaga
műemlékek állapota
közlekedés
tisztaság
vendégszeretet
utcaképek
szolgáltatások
településszerkezet

információval való ellátottság
kisvasút
Duna-part
Börzsöny
kirándulási lehetőségek
nyugalom
intézményi ellátottság
egyéb
egyéb

10) Mely helyeket szereti leginkább felkeresni Kismaroson?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

üzletek
történelmi építmények
műemlékek
munkahely
intézmények
éttermek

sportlétesítmények
szórakozóhelyek
Duna-part
egyéb
egyéb

11) Hogyan értékelné lakóhelyének és környezetének épített, társadalmi, emberi
környezetét?
(iskolai osztályzatok szerint 1-5-ig [1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitünő])

épített

társadalmi

12) Szabadidejében mely tevékenységeket műveli legszívesebben?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

színház
sport a szabadban
teremsport
szórakoztató létesítmények látogatása
múzeumlátogatás
turistáskodás

bevásárlás
továbbképzés
úszás/fürdőzés
szabadidő létesítmények
kulturális program
belföldi/külföldi utazás

13) Nyári szabadsága alatt mely időtöltést kedveli a legjobban?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

múzeumlátogatás
gasztronómiai élvezetek
ügyességi program
családi program
tanulás
pihenés, lustálkodás

kulturális programok
fürdőzés, napozás
sportolás
népművészeti program
egyéb
egyéb

14) Rangsorolja a Kismarost érintő problémákat!
(iskolai osztályzatok szerint 1-5-ig [1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitünő])

információs táblák hiánya
légszennyezés
szennyvízkezelés
szolgáltatások hiánya
üdüléssel/turizmussal kapcsolatos
építkezések
közutak állapota
épített értékek pusztulása

építészeti karakter megszűnése
növényzet hiánya
lakossági építkezések
kaotikus építészeti arculat
közterületek állapota
közbiztonság
egyéb
egyéb

15) Kié a problémák megoldásában a felelősség?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

a településre érkezők
önkormányzat
helyi lakosok

magáncégek
egyéb
egyéb

16) Mi az amit Ön személyesen kész tenni a problémák megoldása érdekében?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

hulladékgyűjtés
faültetés
társaskörben részvétel
esővíz elvezetők rendbe hozása
utcarendezés

környezet felügyelete
közös problémamegoldás
továbbképzésen részvétel
egyéb
egyéb

17) Szeretné-e, ha az Ön által jelzett problémák megoldására adójának egy részét
fordítanák?
igen
nem
nem tudja

18) Elfogadná-e, ha ezért adóját növelnék?
igen

nem

nem tudja

19) Ön szerint milyen gazdasági fejlődés illik leginkább Kismaros jövőképébe?
(1-5-ig [1-legkevésbé, 5-leginkább])

hagyományos lakókörnyezeti
fejlesztés
pihenés, kulturális kikapcsolódás
kulturális turizmus
kisipar, kézművesipar fejlesztése
korszerű szórakoztatási központok
kialakítása

intenzív idegenforgalmi fejlesztés
konferencia turizmus
irodák, lágy munkahelyek
egyéb
egyéb

20) Általános megjegyzések az otthona környezetével kapcsolatos elvárásokkal kapcsolatban.
Amennyiben nem lakik Kismaroson, akkor Kismarossal kapcsolatos általános elvárásai:

Köszönöm, hogy időt fordított a felmérőlap kitöltésére, a kérdések megválaszolására.
Köszönettel:
Neubauer Rudolf
polgármester

A kitöltött kérdőívet elhelyezheti a Művelődési Házban felállított gyűjtőládában, vagy
elküldheti postán a Kismarosi Polgármesteri Hivatal címére (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út
22.). A kérdőív letölthető a www.kismaros.hu és a www.kismarosikikialto.hu oldalakról is
Word formátumban, amelyet kitöltve, e-mailben visszaküldhet (a tárgyban legyen szíves
feltüntetni: településfejlesztési koncepció).

