Lakossági felmérés
Paks Fenntartható Városfejlesztési
Stratégia
Tisztelt Érdeklődő!
Őszinte örömünkre szolgál, hogy részt vesz felmérésünkben! A jelen kérdőív célja, hogy felmérje a
lakosság véleményét Paks Város jelenlegi helyzetével és jövőbeli fejlesztésével kapcsolatban. A kérdőív
adatai alapján képet kaphatunk arról, hogy milyen stratégiai fejlesztési irányokat határozzunk meg, így
a Város fejlesztése az Ön véleménye alapján, az Ön érdekében történhet meg.
A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe. Az Ön által megadott válaszokat Paks Város
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez használjuk fel, mely dokumentum hosszú
távon kijelöli a fejlesztési irányokat, miközben figyelmet fordít a természeti környezet megőrzésére és
fejlesztésére.
A kitöltés anonim módon történik, kérjük, hogy az űrlapon személyes adatokat ne adjon meg. Az
elektronikus kérdőív technológiai sajátosságai miatt az Ön által a kitöltéshez használt technikai eszköz
(számítógép, tablet, mobiltelefon) azonosító adatait kezeljük. Az adatkezelésről bővebb információt
kaphat adatkezelési tájékoztatónkból, melyet a következő linken érhet el: https://paks.hu/downloads
/9873/ (https://paks.hu/downloads/9873/)
Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat!
Paks Város Önkormányzata

1. Az Ön neme:
nő
férfi
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2. Kérjük jelölje meg, melyik korcsoportba tartozik!
18 évnél fiatalabb
18-25 éves
26-35 éves
36-45 éves
46-55 éves
56-65 éves
65 évnél idősebb

3. Kérjük jelölje meg, mi a legmagasabb iskolai végzettsége!
Általános iskola 8. osztályánál alacsonyabb
Általános iskola 8. osztály
Szakmunkásképző vagy szakiskola, érettségi nélkül
Érettségi
Technikusi/OKJ/felsőfokú szakképzés
Főiskolai vagy egyetemi végzettség
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4. Kérjük jelölje meg, mi a foglalkozása!
Tanuló
Alkalmazott
Alkalmazott - középvezető
Alkalmazott - felsővezető
Vállalkozó (egyéni vállalkozó vagy cégvezető)
Munkanélküli - álláskeresési járadékot kap
Munkanélküli - ellátás nélkül
GYED-en, GYES-en, GYET-en, TGYÁS-on van
Háztartásbeli - ellátás nélkül
Közhasznú foglalkoztatott
Nyugdíjas
Rokkantnyugdíjas, rokkantjáradékos
Inaktív
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5. Kérjük jelölje meg, hol dolgozik/tanul!
Pakson
Budapesten
Dunaföldváron
Dunaújvárosban
Kalocsán
Szekszárdon
Tolnán
Pécsett
A Paksi járás más településén

Egyéb

6. Kérjük írja le, mi jut eszébe Paksról, mint lakóhelyről!
Lehetőség szerint 3-5 szót írjon.
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7. Kérjük, értékelje/osztályozza a várost az alábbi szempontok szerint 1-től 5-ig!
Legrosszabb osztályzat: 1
Legjobb osztályzat: 5

1
Munkalehetőségek
helyben
A helyi gazdaság
állapota/fejlettsége
A helyi
tömegközlekedés
színvonala
A helyi autós
közlekedés általában
Parkolási lehetőségek
A közeli települések
elérhetősége
tömegközlekedési
eszközökkel
Vízi közösségi
közlekedés
Lakhatási lehetőségek
általában
Utak minősége
Járdák minősége
Kerékpárút ellátottság
Közterületek minősége
Közmű ellátottság
Egészségügyi
alapellátás minősége
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Egészségügyi
szakellátás minősége

2

3

4

5

Nem
tudja/nem
válaszol

1
Egészségügyi ellátás
infratstruktúrája
Gyógyszertári ellátás
Bölcsődei ellátás
Óvodai ellátás

3/17/2022

2

3

4

5

Nem
tudja/nem
válaszol

8. Kérjük, értékelje/osztályozza a várost az alábbi szempontok szerint is 1-től 5-ig!
Legrosszabb osztályzat: 1
Legjobb osztályzat: 5

1
Alapfokú oktatás
(általános iskola)
Középfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
elérhetősége
Hivatali ügyintézés
Általános
szolgáltatások
Vendéglátó-ipari
szolgáltatások
A helyi közösség
összetartása
Szociális gondoskodás
(idősek, rászorultak)
Gyülekezeti élet
Kulturális lehetőségek
Egyéb szórakozási
lehetőségek
Sportolási lehetőségek
Közbiztonság
Közösségi terek
Parkok, zöldfelületek a
városban
Nukleáris biztonság
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Hulladékkezelés

2

3

4

5

Nem
tudja/nem
válaszol

9. Kérjük, amennyiben a fentiekben fel nem sorolt szempontot szeretne értékelni, azt itt
tegye meg!
Kérjük írja le röviden a szempontot és az értékeléshez használja az 1-5 skálát.

10. Összességében mennyire érzi jól magát Pakson?
Legrosszabb osztályzat: 1
Legjobb osztályzat: 5
1
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2

3

4

5

11. Kérjük jelölje meg, hogy Ön szerint mely területeken lenne szükséges leginkább
fejleszteni a várost?
Kérjük az öt legfontosabb területet jelölje meg!
Helyi munkalehetőségek területe
A helyi gazdaság állapota/fejlettsége
A helyi tömegközlekedés színvonala
Helyi autós közlekedés általában
Parkolási lehetőségek
A közeli települések elérhetősége tömegközlekedési eszközökkel
Vízi közösségi közlekedés
Lakhatási lehetőségek általában
Utak minősége
Járdák minősége
Kerékpárút ellátottság
Közterületek minősége
Közmű ellátottság
Egészségügyi alapellátás minősége
Egészségügyi szakellátás minősége
Egészségügyi ellátás infrastruktúrája
Gyógyszertári ellátás
Bölcsődei ellátás
Óvodai ellátás
Alapfokú oktatás (általános iskola)
Középfokú oktatás
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Felsőfokú oktatás elérhetősége

Hivatali ügyintézés
Általános szolgáltatások
Vendéglátó-ipari szolgáltatások
A helyi közösség összetartása
Szociális gondoskodás (idősek, rászorultak)
Gyülekezeti élet
Kulturális lehetőségek
Egyéb szórakozási lehetőségek
Sportolási lehetőségek
Közbiztonság
Közösségi terek
Parkok, zöldfelületek a városban
Nukleáris biztonság
Hulladékkezelés

Egyéb
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12. Véleménye szerint az alábbi állítások mennyire igazak Paksra?
Teljes mértékig egyetért: 5
Egyáltalán nem ért egyet: 1

1
Szép és kellemes
hangulatú a város
Paks egy életképes,
fejlődő település
A város vonzó, mint
lakóhely
A városban jelenleg
elegendő munkahely
van
Az itt lakók jól ismerik a
város fejlesztési terveit,
tájékozottak a település
helyzetéről, jövőjéről
Van lehetőség
beleszólni a helyi
fejlesztési tervek
kialakításába
A város jövője kizárólag
az erőmű
fejlesztésében van
A városban nincsenek
társadalmi problémák
Árvízvédelmi
szempontból jól védett
a település
Az erőmű jelenleg nem
jelent biztonsági
kockázatot

3/17/2022

Az erőmű bővítése nem
jelent biztonsági
kockázatot

2

3

4

5

Nem
tudja/nem
válaszol

13. Milyen csatornákon kap információt a várost érintő dolgokról, illetve ezeket a
csatornákat hasznosságuk alapján hogyan értékeli?
Nagyon hasznos: 5
Egyáltalán nem hasznos: 1

1

2

3

4

5

Nem
tudja/nem
válaszol

Önkormányzati honlap
Helyi TV
Országos TV
Helyi rádió
Országos rádió
Helyi sajtó
Országos sajtó
Közösségi oldalak
Ismerősöktől
Tájékoztató kiadványok
Hirdetmények

14. Kérjük, amennyiben a fentiekben fel nem sorolt információs csatornát szeretne
értékelni, azt itt tegye meg!
Kérjük nevezze meg a szempontot és az értékeléshez használja az 1-5 skálát.
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15. Kérjük értékelje a város jövőjének szempontjából az alábbi ágazatok fontosságát!
Nagyon fontos: 5
Egyáltalán nem fontos: 1
1

2

3

4

5

Szolgáltató szektor
Vendéglátás/turizmus
Mezőgazdaság
Élelmiszer feldolgozás
Elektronikai ipar
Vegyipar
Gépipar
Könnyűipar
Energetika (erőmű
fejlesztése)

16. Kérjük, amennyiben a fentiekben fel nem sorolt ágazatot szeretne értékelni, azt itt tegye
meg!
Kérjük nevezze meg a szempontot és az értékeléshez használja az 1-5 skálát.

17. Mi a véleménye: a Paks2 beruházás előnyöket jelent az Ön számára?
Csak előnyökkel jár: 5
Semmilyen előnnyel nem jár: 1
1
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2

3

4

5

18. Mi a véleménye: a Paks2 beruházás hátrányos lehet az Ön számára?
Nagyon hátrányos lehet: 5
Egyáltalán nem hátrányos: 1
1

2

3

4

5

19. Mely helyi civil szervezetekről hallott?

20. Mely helyi civil szervezet(ek)nek tagja?

21. Ön (illetve családtagjai) milyen okos elektronikus eszközöket használ a
hétköznapokban?
Több választ is megjelölhet!
Személyi számítógép (asztali számítógép)
Notebook/laptop
Táblagép/tablet
Okos (smart) televízió
Okostelefon
Okosóra
Nincs ilyen eszközöm

Egyéb

3/17/2022

22. Milyen közösségi portálokat használ és milyen napi időtartamban?
30 percnél 30 perc - 1
Több mint 4
Nem
kevesebbet
óra
1 óra - 2 óra 2 óra - 4 óra
óra
használom
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
Snapchat
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23. Milyen céllal használja az internetet?
Több választ is megjelölhet!
Napi munkavégzés részeként
Ügyintézés céljából (pl.: nyomtatványok letöltése és benyújtása)
Rendelkezem ügyfélkapuval és használom is
Szolgáltatásokat veszek igénybe (pl.: elektronikus vásárlás, foglalások intézése)
Kommunikációs, kapcsolattartási céllal (pl.: levelezés, telefonálás, Skype)
Információszerzés, tájékozódás céljából
Tanulási céllal (pl.: oktatási anyagok letöltése, e-oktatás igénybevétele)
Közösségi oldalak látogatása
Szórakozás (pl.: videó, film, zene)
Játékok
Van, de egyáltalán nem használom az internetet
Nincs hozzáférésem az internethez
Közösségi közlekedési mobiljegy vásárlása

Egyéb

24. Hogyan értékeli az informatikai eszközök használatával kapcsolatos jártasságát a saját
korosztályához képest?
Kifejezetten járatos vagyok benne: 5
Egyáltalán nem vagyok járatos benne: 1
1
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2

3

4

5

25. Milyen digitális problémákkal szembesült háztartása a Covid-19 világjárvány idején?
Több választ is megjelölhet!
Nem volt internet kapcsolat
Nem volt elegendő sávszélesség
Nem rendelkeztünk megfelelő eszközzel (munkához, ügyintézéshez, tanuláshoz)
Nem rendelkeztünk megfelelő szoftverrel
Nem rendelkeztünk megfelelő képességgel az eszközök/programok használatát illetően
Nem szembesültem ilyen problémákkal

Egyéb
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26. Kérjük értékelje, hogy az alábbi szempontok mennyire fontosak Önnek általában!
Nagyon fontos: 5
Egyáltalán nem fontos: 1

1
Környezettudatos
életvitel (takarékosság
az erőforrások
igénybevételében, pl.:
víz, áram)
Szelektív
hulladékgyűjtés,
hulladék hasznosítása
otthon
Közösségben való aktív
részvétel, közös
célokért való
tevékenykedés
Helyben, illetve a
térségben megtermelt
élelmiszerek
fogyasztása
Megújuló
energiaforrások
használata
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2

3

4

5

Nem
jellemző
rám/háztartá
somra

27. Milyen környezettudatos eszközökkel, megoldásokkal rendelkezik otthonában?
Több választ is megjelölhet!
Okos fogyasztásmérő (pl.: elektromos áram, víz, gáz stb. szolgáltatás esetén)
Okos lakásirányító rendszer (a rendszer automatikusan szabályozza a lakás hűtését, fűtését/távolról
vezérelhető stb.)
Okos, családi ház telkét fenntartó rendszer (pl.: okos locsoló, ami a talajnedvességet méri és szükség
szerint indítja el a locsolórendszert)
Hibrid vagy elektromos hajtású autó/egyéb jármű
Tudatos otthon - tájolás, klímatudatos növénytelepítés
Megújuló energia használata (földhő, napenergia, stb.)
Házi komposztáló

Egyéb

28. Mivel közlekedik a leggyakrabban a városban?
Gyalog
Autóval
Biciklivel
Busszal
Vonattal

Egyéb

3/17/2022

29. Milyen gyakran látogat városi zöldterületeket, parkokat?
Soha
Havonta vagy annál ritkábban
Hetente legalább egyszer
Naponta
Nem látogatom ezeket

30. Hogyan lehetne vonzóbbá tenni a város zöldfelületeit az Ön és családja számára
(fejlesztések, új funkciók, stb.)
Több választ is megjelölhet!
Sétautak fejlesztése
Játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a parkokhoz kapcsolódóan
Kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése
Gyakoribb kültéri programok, amikért érdemes kilátogatni
Több szolgáltatás a környéken (p.: büfé, fagyizó)
Nyilvános WC-k építése, meglévők fejlesztése
Közvilágítás javítása
További fásítás
Mesterséges tavak, szökőkutak építése

Egyéb
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31. Kérjük adja meg, hogy a Dunapart mely funkcióját ismeri!

32. A Dunapart mely funkcióját használja?

33. Milyen fejlesztéseket látna szívesen a Dunaparton?
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34. Milyen helyben, illetve a térségben létrehozott termékeket ismer, illetve hol szerzi be
ezeket?
Amennyiben nem ismeri a felsorolt termékeket, kérjük hagyja üresen az adott sort!
Közvetlenü
l az
Közvetlenü alkotónál
(kézműves
la
Ismerek termelőnél /képzőmű
ilyet, de (agrárterm vészeti
termék
ék
nem
vásárolom esetében) esetében) A piacon

Internetes
felületeken
(weboldal, Kézműves/
közösségi termelő
saját
média pl.:
Facebook) üzletében

Egyéb
helyen

Zöldség/gyümölcs
Húsárú
Tej, tejtermékek
Tojás
Méz
Pálinka, bor
Egyéb élelmiszer vagy
ital
Használati tárgyak
(beleértve kézműves
termékeket)
Műalkotások (helyi
művészek alkotásai)

35. Amennyiben a fentiekben fel nem sorolt terméket is ismer, kérjük írja le mi az a termék
és hol szerzi be azt!
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36. Mit gondol, milyen lesz Paks 20 év múlva?
Kérjük gondolatait pár szóban, 1-2 mondatban fejtse ki!

37. Ha van valamilyen megjegyzése a kérdőív témájával, Paks jelenlegi helyzetével,
fejlesztésével kapcsolatban, kérjük ossza meg velünk!

Ezt a tartalmat nem a Microsoft készíti vagy támogatja. Az elküldött adatokat az űrlap tulajdonosa fogja megkapni.

Microsoft Forms
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