
Lakossági kérdőív 

 

Tisztelt Lakosok! 

Hajdúdorog Város Önkormányzata, a város 2030-ig szóló Fejlesztési Programjának 

készítéséhez felmérést végez. 

Jelen kérdőív fontos eszköze a tervezett fejlesztések szükségességét alátámasztó 

igényfelmérésnek. 

 

A kérdőív online is kitölthető az alábbi linken: https://forms.gle/ksAvBeqbUrbYgmPW8  

 

A kérdőívek a város honlapjáról is letölthetőek, illetve a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 

(4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) földszint 5. számú irodájában beszerezhetőek.  

 

A kérdőívek online kitöltésére, illetve a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Osztályának ügyfélfogadó helyiségében elhelyezett gyűjtődobozba történő visszajuttatására 

2021. március 16-ig van lehetőség. 

 

Együttműködésükre számítunk, mivel a tervezés során városunk lakosságának véleményét, 

elképzeléseit, céljait is figyelembe vesszük. 

Ezért kérjük, hogy Ön is segítse a munkánkat! 

Köszönjük! 

Hajdúdorog Város Önkormányzata 

 

1. Kitöltő személy (A válaszait aláhúzással jelölje!) AZ ADATOK NÉV NÉLKÜL 

KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA) 

Nem:  nő    férfi  

Kor:   

14-18 év között   

19-30 év között  

31-40 év között   

41-50 év között   

51-65 év között  

65 év felett 

 

Iskolai végzettség:  

8 általános   

szakmunkás   

érettségi  

főiskola/ egyetem



2. Ön szerint melyek Hajdúdorog város főbb értékei? Kérjük, az alábbiak szerint 

osztályozza a megadott értékeket: 1 - egyáltalán nem tartom értéknek; 2 – inkább nem 

tartom értéknek; 3 – közepesen tartom értéknek; 4 – inkább értéknek tartom; 5 – 

teljes mértékben értéknek tartom. Amennyiben egyéb értéket/értékeket is meg tud 

nevezni, kérem azokat is osztályozza! 

 

 Mezőgazdasági adottságai  

 Földrajzi elhelyezkedése 

 Tevékeny lakossága  

 Kulturális értékekei 

 Oktatás elérhetősége  

 Turisztikai adottságok  

 Gazdasági funkciók jelenléte 

 Egyéb  

 

3. Mennyire elégedett a városban található emberi-, környezeti, közösségi- és épített 

értékekkel? Értékelje az alább felsorolt szempontokat, kérjük, jelölje számmal úgy, hogy 

az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, 5-ös pedig, hogy teljesen elégedett! Ha az 

adott értéket nem tudja értékelni, azt kérjük jelölje 0-val! 

 

 Alapfokú, középfokú intézményi ellátottság  

 Közmű ellátottság  

 Tisztaság, szemétszállítás, hulladékkezelés  

 Zöldfelületek, parkok mennyisége, minősége  

 Közbiztonság  

 Egészségügyi ellátás  

 Kulturális szolgáltatások színvonala  

 Turisztikai szolgáltatások színvonala  

 Sportolási lehetőségek a városban  

 Kerékpározási lehetőségek, kerékpárutak minősége  

 Településen belüli közúthálózat minősége  

 Munkalehetőségek, elhelyezkedési lehetőségek a városban  



4. Mennyire elégedett a városban, az elmúlt 7 évben megvalósult fejlesztésekkel? 

Értékelje az alább felsorolt fejlesztéseket, kérjük, jelölje számmal úgy, hogy az 1-es azt 

jelenti, hogy nagyon elégedetlen, 5-ös pedig, hogy teljesen elégedett! Ha az adott 

fejlesztést nem tudja értékelni, azt kérjük jelölje 0-val! 

 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztések (városi utak, járdák, parkolók)  

 Szennyvíz-, csapadékvízvédelmi beruházások  

 Szociális bérlakás- program  

 Egészségügyi ellátást célzó fejlesztések  

 Sportolási lehetőségek és szabadidő eltöltésének helyszíneit érintő fejlesztések  

 Kulturális fejlesztések  

 Közintézmények felújítása  

 

5. Kérjük rangsorolja az alábbi problémákat, hiányosságokat aszerint, hogy mennyire 

tartja fontos és megoldandó feladatnak őket. 1 – Nem probléma; 2 – Inkább nem 

probléma; 3 – Közepes probléma; 4 – Inkább probléma; 5 – Súlyos probléma. 

Amennyiben egyéb problémákat, hiányosságokat is meg tud nevezni, kérem azokat is 

osztályozza! 

 

 Járdák, útburkolatok hiánya, nem megfelelő állapota  

 Parkolási felületek hiánya  

 Szennyvíz-, csapadékvízvédelmi létesítmények hiánya  

 Bel- és külterületi gyűjtő és dűlőutak leromlott állapota   

 Közterületek elhanyagoltsága  

 Igénytelen, vegyes képet mutató, egységes karakter nélküli lakókörnyezet  

 Zajos utak  

 Egyéb  

 

 

 

 

 



6. Kérjük jelölje, hogy a városban milyen időtávban lenne szükséges megvalósítani, 

továbbfejleszteni a következő 3, 5 vagy 10 éven belül az alábbi fejlesztési célokat. 

(A válaszait aláhúzással jelölje!) 

 

Felsőoktatással, szakképzéssel való kapcsolat 
kialakítása 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Óvoda eszközfejlesztése, felújítása 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 
Közösségi, kulturális élet helyszíneinek fejlesztése 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 
Közösségi, szabadidős, sportolási lehetőségek 
helyszíneinek fejlesztése, újak kialakítása 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Egészségügyi ellátás fejlesztése 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 
Turizmus- valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Helyi vállalkozókat támogató további fejlesztések, 
beruházások létrehozása 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Gazdaságfejlesztés, vállalkozások betelepülését 
ösztönző fejlesztések 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Környezetkímélő és energiahatékony technológiai 
fejlesztések, beruházások létrehozása 

3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

Egyéb 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 
Egyéb 3 éven belül 5 éven belül 10 éven belül 

 

7. Kérjük írja le, ha van egyéb észrevétele, gondolata a fejlesztésekkel kapcsolatban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a településfejlesztési dokumentumok 

elkészítéséhez! 


