
 

 

 

 

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV 

 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Elek Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-2.1.1-16 

kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” elnevezésű pályázati felhívásra. 

Jelen kérdőív különösen fontos eszköze a tervezett fejlesztések szükségességét 

alátámasztó igényfelmérésnek, Elek város további fejlesztéseit megalapozó kutatásnak. 

Célunk olyan aktuális információk gyűjtése, amelyek a település fejlődésének folyamatát, 

valamint a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik. 

Együttműködésére mindenképpen számítunk, hiszen a helyi lakosság, civil és gazdasági 

szereplők tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehetséges a helyi igényeknek 

megfelelő fejlesztések előkészítése. 

 

Véleményét, aktivitását ezúton is köszönöm! 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Pluhár László 

Elek város polgármestere 



 

 

 

 

 

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

funkcióját vesztett, egykori épületét rehabilitálni, hasznosítani, átalakítani 

szükséges? 

•  Igen 

•  Nem 

1. a) Amennyiben igen, válasszon az alábbi fő hasznosítási funkciók közül! 

Több választ is megjelölhet! 

o  Közszféra, 

o  Közösségi, 

o  Kulturális, 

o  Gazdasági, 

o  Más:  

1. b) Az Ön által kiválasztott fő funkción belül, milyen alfunkciókat látna szívesen? 

Több választ is megjelölhet! 

o  kulturális és közösségi rendezvények megtartására alkalmas helyiségek 

o  közszféra funkciót kiszolgáló helyiségek 

o  KKV-k és civil szervezetek részére bérbeadható helyiségek 

o  Más:  

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

udvarát hasznosítani, átalakítani szükséges? 

o  Igen 

o  Nem 

2. a) Amennyiben igen, válasszon az alábbi fő hasznosítási funkciók közül! 

Kérjük, csak egy választ jelöljön meg! 

o  Rekreációs, 

o  Közösségi, 

o  Sport, 

o  Más:  

 

 

 



 

 

 

 

2. b) Az Ön által kiválasztott fő funkción belül, milyen alfunkciókat látna szívesen? 

Kérjük, csak egy választ jelöljön meg! 

o  Közpark, 

o  Fitnesz park, 

o  Rendezvénytér, 

o  Más:  

3. Gyakrabban használná-e a fent hivatkozott építményt és területet, amennyiben 

megközelíthetőségük/közlekedési kapcsolataik javulnának? 

o  Igen 

o  Nem 

3. a) Amennyiben igen, milyen beavatkozások megvalósítását látja szükségesnek? 

Több választ is megjelölhet! 

o  Út, 

o  Parkolóhely, 

o  Más:  

4. Kérjük, fejtse ki, hogy a beruházás során milyen korszerű, új kertépítészeti, 

energetikai, egyéb építészeti (pl. mobil elválasztók) stb. megoldásokat alkalmazna? 

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

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

……………………………………………………………………….....................................................

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

5. Az Ön neme: 

o  Nő 

o  Férfi 

6. Legmagasabb iskolai végzettsége: 

o  Általános iskola 

o  Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány 

o  Középiskolai érettségi 

o  Egyetemi, főiskolai oklevél 

o  Más:  

7. Életkora (betöltött évek alapján): 

o  5-14 év 



 

 

o  15-19 év 

o  20-24 év 

o  25-29 év 

o  30-39 év 

o  40-49 év 

o  50-59 év 

o  60-69 év 

o  70-79 év 

o  80- év 

8. Lakóhelye: 

o  Elek városközpont 

o  Elek egyéb részei 

o  Gyulai járás egyéb települése 

o  Más:  

9. Foglalkozási kör (válassza ki az Önre legjellemzőbb válaszlehetőséget): 

o  Köztisztviselő 

o  Közalkalmazott 

o  Fizikai foglalkozású alkalmazott 

o  Szellemi foglalkozású alkalmazott 

o  Vállalkozó 

o  Munkanélküli 

o  Diák 

o  Nyugdíjas 

o  Más:  

 

A kitöltött kérdőívet visszaküldheti a következő postacímre: Elek Város Önkormányzata (5742 Elek, 

Gyulai út 2.), vagy személyesen is leadhatja a Polgármesteri Hivatal épületében. 

 

Válaszaikat és a felmérésben való aktív részvételüket tisztelettel köszönjük! 

 

A kérdőív kitöltése névtelenül történik, az adatokat csak a projekt előkészítéséhez használjuk fel, és nem adjuk 

tovább másnak. 


