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Kérdőív KERÉKTELEKI település-fejlesztési koncepciójának és település-rendezési tervének felülvizsgálatához 

 

Tisztelt Lakosok, Vállalkozók, Üdülők! 
Örömmel értesítjük, hogy Kerékteleki Község Képviselő-testülete elhatározta, hogy a település-rendezési dokumentumait 
felülvizsgálja egyúttal a hosszú távú (15 év<) település-fejlesztési koncepcióját is újragondolja. Önkormányzatunk 
elkötelezett abban, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közösségi tervezésbe, ezért összeállítottunk egy kérdéssort. A 
kitöltött íveket a Polgármesteri Hivatalba kérjük eljuttatni. (a kérdőív az önkormányzat internetes honlapján is elérhető és 
letölthető). 
 
Ez a kérdéssor a község fent megnevezett eszközeinek felülvizsgálatának lakossági egyeztetéséhez készült. A kérdőív név 
nélküli. Amennyiben továbbiakban is részt szeretne venni az egyeztetési folyamatban, akkor kérjük,  adja meg 
elérhetőségét. A kitöltés értelemszerű; a kérdések melletti/alatti üres helyekre írjon X-et, ha egyetért; a rangsorolásnál 
arab számokkal jelezze véleményét: 1 kevésbé fontos 2 fontos 3 nagyon fontos 4 különösen fontos 5 kiemelten fontos; a 
feltett kérdésekre a megadott helyen várjuk a rövid válaszokat. 

Köszönjük, hogy időt szánt rá!  
Reméljük, hogy közösen tovább építhetjük, szépíthetjük lakóhelyünket! 

Köszönettel: 
Németh Gyula Babos István György István 

településtervező (a tervezők nevében) főépítész polgármester 
 

ÍME! 
 

1. Mióta lakik a településen? 
1-3- éve  4-10 éve  10 évnél több  nem lakom itt  

 
2. Neme 3. Kora 

Nő  18 év alatti  
Férfi  65 év feletti  

 
4. Mivel foglalkozik? 

tanuló  őstermelő  
alkalmazott  közalkalmazott  
vállalkozó  munkanélküli  
nyugdíjas  közmunkás  
más, épedig   

 
5. Mit tart Kerékteleki legértékesebb, legszebb részének? (max 3 hely sorolható fel) 

 
 
 
 
 
 

 
6. Ön szerint mit kellene (pl. javítani, szebbé) tenni  a településen? (max 3 dologot jelöljön meg) 

 
 
 
 
 
 

 
7. Fontosnak tartja, hogy egységes szabályok szerint történjenek az építkezések? 

Igen  nem  
8. A közeljövőben (1-2- éven belül) szeretne építkezni a településen? 

Igen  nem  
9. Szükségesnek tartja újabb lakóterületek kijelölését?  

igen  nem  
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10. Ismeri-e az alábbi dokumentumokat?           igen     nem                    megjegyzés 

Településfejlesztési koncepció (TK)    
Településszerkezeti terv (TSZT)    
Szabályozási terv (SZT)    
Helyi építési szabályzat (HÉSZ)    
Településképi rendelet (TKR)    
Településképi arculati kézikönyv (TAK)    

 
11. Milyen beépítésű és karakterű lakóterületet szeretne látni Kerékteleki lakóterületein? 

családi házas, falusias (fésűs beépítésű, földszintes épületek, általában oldalhatáron álló)  
 

családi házas, kertvárosi (általában szabadonálló beépítésű, nagyobb építménymagasságú) 
 

 

kisvárosias (emeletes házak, társasházak, ikerházak, magasabb épületek) 
 

 

mást, éspedig: 
 

 
12. Milyen épületeket szeretne látni a településén? 

magastetős  lapostetős  
oromfalas  “mediterrán” stílusú  
kontyolt  modern, egyszerű  
mindegy  hagyományos, nyeregtetős  
mást, éspedig: 
 

 

 
13. Mit tart elsődlegesnek egy utcaképi megjelenésben? 

homlokzat kialakítását (ablakok, díszítések)  előkertek gondozottságát (virágok)  
kerítéseket   beépítés ritmusát  
megjelenő színeket  beépített építőanyagokat  
semmit  tömegformálást (tetőforma, méret)  
mást, éspedig: 
 

 
14. Szereti közvetlen lakóhelyét? 

igen  nem  
Miért? 

 
 

Miért? 

 

15. Ön szerint mi jellemző a jó lakókörnyezetre? Jelölje meg az Ön számára 5 legfontosabb tényezőt! 
 (1 kevésbé fontos, 2 fontos, 3 nagyon fontos, 4 különösen fontos, 5 kiemelten fontos) 
 csendes 
 tömegközlekedési eszköz könnyen elérhető 
 nem a fő közlekedési útvonal mentén található 
 közelében zöldterület található 
 közelében az alapvető kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységek megtalálhatók 
 közelében nagyobb mezőgazdasági, egyéb gazdasági terület nincs 
 közelében nagyobb forgalmat vonzó létesítmény nem található 
 az igazgatási, egészségügyi, kulturális intézmények könnyen elérhetők 
 központi elhelyezkedésű, forgalmas helyen van 
 Egyéb 
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16. Ön szerint melyik az 5 leginkább megvalósításra váró konkrét települési feladat? 

 (1 kevésbé fontos, 2 fontos, 3 nagyon fontos, 4 különösen fontos, 5 kiemelten fontos) 
 járdák építése, felújítása 
 belterületi utak karbantartása, kátyúzás 
 kerékpárút építése 
 autóbusz parkolók létesítése 
 játszóterek felújítása, építése 
 közösségi terek létrehozása 
 városi zöldfelületek növelése 
 idegenforgalmi létesítmények kialakítása, meglévők bővítése 
 munkahelyteremtő beruházások támogatása  
 helyi termelők segítése, helyi termékfejlesztés 
 kulturális események bővítése, programok szervezése, fesztiválok rendezése 
 az épített örökség felújítása, hasznosítása 
 felnőtt oktatás fejlesztése 
 idősekről való gondoskodás 
 tömegközlekedési kapcsolatok fejlesztése (autóbusz) 
 egészségügyi alapellátás biztosítása 
 mezőgazdasági külterületi utak karbantartása 
 köztéri szobrok, emlékművek elhelyezése 
 más, mégpedig: 

 

17. Elégedett a település intézményi ellátottságával? 
                                                             igen        nem   nem tudom                         megjegyzés 
iskola     
óvoda      
bölcsőde     
polgármesteri hivatal     
védőnői szolgálat     
kulturális intézmények     
sport és szabadidő     
egészségügyi alapellátás     
szociális intézmények     

 18. Megfelelőnek tartja a település zöldfelületi rendszerét? 
 igen  nem  

19. Igénybe veszi a település alábbi, pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas helyszíneit? 
                                                    igen        nem                                               megjegyzés 
játszótér    
sportpálya    
közpark    
erdő    
horgásztó    

 
20. Elégedett a község közműellátottságával?                                igen         nem             megjegyzés 

ivóvízellátás, víznyomás    
csatornázottság    
hulladékszállítás    
közterületi csapadékvízelvezetés    
gázellátás    
áramellátás    
mobil szolgáltatók    
kábel tv, vezetékes telefon    
internet hozzáférés    
egyéb 
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21. Megfelelőnek tartja a tömegközlekedést? 

igen  nem  
Mit javasol? 

 
22. Milyen gyakran utazik autóbusszal? Milyen gyakran utazik vonattal? 

naponta  hetente ritkábban soha naponta hetente ritkábban soha 
        

23. Van személygépkocsija? 
igen  nem  

24. Szokott kerékpárral járni? 
igen  nem  

 

25. Mit vár el az Önkormányzattól? 
korrekt információk  hatályos rendeletek  
gyors ügyintézés  szigorú szabályok  
kedvesség  következetes végrehajtás  
semmit  fejlesztések  
mást, éspedig: 
 

 
26. Ön szerint miről nevezetes Kerékteleki? 

 
 

27. Milyen közösségi rendezvényen venne részt szívesen? 
 (5 mindenképpen elmennék, 4 szívesen részt vennék, 3 elmennék, 2 talán elmennék, 1 érdeklődnék) 
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás  Ünnepi szentmise, körmenet, istentisztelet  
Falunap – gyermek programok  Táncmulatság, bálok  
Fesztivál – gasztro rendezvény  Sportnap – sport rendezvények  
Koncert (könnyűzenei)  Közbiztonsági nap  
Koncert (komoly zenei)  Egészségügyi nap, ingyenes szűrések  
Színházi előadás  Ismeretterjesztő előadások  
Egyéb javaslat: 
 
 

 
28. Milyennek szeretné látni Keréktelekit – mondjuk – 10 év múlva? 

 
 
 

 
29. A közösség érdekében vállalna önkéntes munkát saját településén? 

igen  nem  
Miben? 

30. Személyesen is résztvenne a további tervezési-egyeztetési folyamatban? 
igen  nem  
Elérhetősége: 

 
Egyéb javaslata, véleménye 

 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 
 

Amennyiben kérdése van, valamely fogalmat nem ért, kérdezzen! Keresse a főépítészt! 
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