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Program a helyi közösségi szerepvállalás erősítésére 

           KÉRDŐÍV 
Tisztelt Kitöltő! 
 
"A helyi identitás és kohézió erősítése a Kolon mentén" című uniós pályázat keretében 

végzendő felmérés kapcsán keressük meg Önt jelen kérdőívünkkel. E munka fő célja 

elérni azt, hogy településünkön ne csak, mint egymást alig, vagy egyáltalán nem 

ismerő idegenek éljünk egymás mellett. Ne csupán néhányak gondolkodjanak a közös 

ügyek megoldásán, hanem minél többen adjanak hangot véleményüknek, hiszen 

csakis így nyerhető egy valós kép arról kinek mi, a nagyobb közösséget is érintő 

gondja, min változtatna települési szinten, s mit tart fontosnak, lehetségesnek e téren 

együttesen megvalósítani. Mivel tehető még élhetőbbé településünk? Mivel 

növelhetnénk vonzerejét, lakosságmegtartó erejét? Hogyan válhatnánk igazi 

közösséggé? Melyek lehetnek mindezek megoldására az igazán jó eszközök? 

Alakuljanak a már meglévők mellé újabb helyi közösségek? Formálódjanak a már 

szintén meglévő visszatérő programok mellé újabbak, illetve a régiek milyen irányban 

épüljenek tovább? Milyen egyéb megoldásokat látnának szívesen? Ön vállalna-e 

mindezekben bármilyen szerepet? Ilyen jellegű kérdésekre várjuk válaszait, 

amelyekkel ahhoz nyújthat nagyon értékes segítséget, hogy valóban jó irányba 

induljunk el a helyi összetartozást, a helyben maradást erősíteni szándékozó 

programok megtervezésében, megvalósításában. Valóban létező helyi igényekre 

építve folyhasson a közösségépítő munka. Élje a lehetőséggel, hogy e kérdőív 

kitöltésével mindennek Ön is aktív formálója lehet! 

Fülöpszállás Község Önkormányzata nevében kérjük, hogy véleményével, 

javaslataival segítse településünk közösségi fejlesztését. A kérdésekre önkéntesen, 

név nélkül várjuk válaszait. (Elérhetőségi adatokat csak abban az esetben várunk egy 

külön lapon, ha személyes önkéntes munkát is vállalna a programban.) A kitöltött 

kérdőívet a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Községi Könyvtárban megtalálható 

gyűjtődobozok valamelyikébe szíveskedjen bedobni, legkésőbb 2019. február 10-ig. 

Tisztelettel kérjük, szánjon egy negyedórát az ív kitöltésére, s visszajuttatására! A 

válaszokat értelemszerűen bejelöléssel, illetve a válaszok beírásával adhatja meg. 18 

éven felüliektől várjuk az együttműködést. 

A kérdőívet online is lehetőségük van kitölteni, ezen felület elérését a település 

honlapján, valamint Facebook-oldalán találhatják. 

A programban Fülöpszállás mellett Bócsa, Ágasegyháza, Orgovány és Izsák vesz 

részt. Véleményét, javaslatait köszönettel várjuk! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Az Ön neme: 

 
a. Nő  b, Férfi 

 
2. Mely korcsoportba tartozik Ön? 

 
a, 18-25 év 
b, 26-35 év 
c, 36-49 év 
d, 50-64 év 
e, 65 év felett 
 
 

3. Mióta él Ön a településen? 
 
a, 0-5 éve 
b, 6-10 éve 
c, több,mint tíz éve 
d, születésem óta 

 
4. Mi az Ön státusza? 

 
a, tanuló 
b, állással nem rendelkező 
c, munkaviszonnyal rendelkező 
d, önfoglalkoztatott (vállalkozó) 
e, nyugdíjas 

 
 
5. Hol található az Ön munkahelye/iskolája?  

 

a, Fülöpszálláson  b, Fülöpszálláson kívül 
 
6. Mi köti Fülöpszálláshoz, miért szeret itt élni? (többet is bejelölhet) 

 

a, itt születtem, ide kötnek a gyökereim 
b, ide kötnek a barátaim, a családom 
c, itt van a munkahelyem 
d, nyugodt környezet 
e. élhető, hangulatos kisváros 
f. szép természeti környezet 
g. jó közmű ellátottság 
h. megfelelő szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek 

 
7. Véleménye szerint mi hiányzik ahhoz, hogy még élhetőbb legyen Fülöpszállás? 

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

 
 



 

 

 
8. Ön hogyan venne részt a javasolt változtatások megvalósításában? 
 
      a. ötletekkel 
      b. személyes közreműködéssel 
      c. ötletekkel és személyes közreműködéssel 
      d. nem az én feladatom 
 
 
9. Ismeri-e a Fülöpszálláson működő civil szervezeteket (klub, egyesület, stb.)? 

 

a, igen  b, részben  c, nem 
 

10. Tagja- e valamely civil szervezetnek? 
 

a, igen  b, nem 
11.  Ha igen, melynek, s milyen tevékenységet végez benne? 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
12.  Ha nem, lenne-e tagja valamely civil szervezetnek (klubnak, egyesületnek, stb.)? 

 

a, igen  b, nem 
 

 
13. Ha igen, milyen tematikájú lenne az, és Ön ott milyen szintű tevékenységet vállalna 

szívesen? Több válasz is megjelölhető. 
 
 a. kulturális 

       b. turisztikai 
       c. természetjáró, természetvédelmi 
       d. sport 
       e. gasztronómiai 
       f. városszépítő 
       g. az Ön egyéb témajavaslata……………………………………………………………… 
      Tevékenység, amelyet vállalna: 
              a. ötletekkel segítenék        b. személyes közreműködéssel       c. mindkettővel 
 
 
14. Ismeri az alábbi fülöpszállási rendezvényeket? Kérjük mindegyiknél valamelyik 

választ megjelölni. 
Egészségnap                                                          a. igen                         b. nem 

      Jótékonysági bálok                                                 a. igen                         b. nem 
      Adventi gyertyagyújtások                                        a. igen                         b. nem 
      Megemlékezések nemzeti ünnepekkor                   a. igen                         b. nem 
      Augusztusi Falunap                                                 a. igen                         b. nem 

 
15. Az elmúlt években mely rendezvényeken vett részt? Kérjük mindegyiknél 

valamelyik választ megjelölni. 
Egészségnap                                                          a. igen                         b. nem 

      Jótékonysági bálok                                                 a. igen                         b. nem 
      Adventi gyertyagyújtások                                        a. igen                         b. nem 
      Megemlékezések nemzeti ünnepekkor                   a. igen                         b. nem 
      Augusztusi Falunap                                                 a. igen                         b. nem 



 

 

 
16. Milyen jellegű új rendezvényeket, programokat látna még szívesen Fülöpszálláson? 

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

17. Honnan tájékozódik a helyi programokról, lehetőségekről (több válasz is 
jelölhető)?  

a. helyi újság 
b. helyi televízió 
c. helyi internetes oldalak (weboldal, Facebook)  
d. más lakosoktól 
e. egyéb forrásból:………………………………………………………………… 
d. az Ön további javaslata a közösség tájékoztatására:  

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

 
 

 
18. Kérjük, osztályozza egy 1-5-ig terjedő skálán az alábbi kérdéseket: 

 
a, Mennyire elégedett Ön a településen elérhető szabadidő-eltöltési lehetőségekkel? ….. 
 
b, Mennyire elégedett Ön a településen elérhető szolgáltatásokkal?     ….. 
 
c, A Lakosok mennyire tudnak beleszólni a helyi ügyekbe?      ….. 
 
d, Mennyire összetartó Ön szerint a településen élő közösség?     ….. 

 
19. Segítené, támogatná-e az alábbiak megvalósítását? 

 

a. Hasznosnak tartaná-e a helyi tudás, értékek feltárását, a helyi tudás nyilvánosságra 
hozatalát, az értékőrzést? .  a. igen  b. nem 

 
Ha igen, közreműködne-e személyesen is a megvalósításban?      

 a. igen          b. nem 

 
 
b. Szomszédolások szervezése szomszéd települések lakosaival, közösségeivel.     

a. igen  b. nem 
 
c. Hasznosnak tartaná-e a helyismereti, helytörténeti dokumentumok feltárását, 
gyűjtését?. 
                                                                           a. igen              b. nem 
 
d. Utcaprogramok szervezése, pl. az egy utcában lakók közös piknikje, játékos 
vetélkedők, utcák közti focibajnokág, stb. 
                                                                          a. igen                b. nem 
 

 



 

 

 
Ha igen, esetleges saját 
programjavaslata(i):………………………………………………………………………………
………………….. 
 
e. Hasznosnak tartaná-e a helyi hagyományok feltárását, és azok közzétételét?. 

a. igen              b. nem 
 
Ha igen, részt tudna-e venni személyesen is ennek megvalósításában?. 

a. igen              b. nem 
 
i. Hasznosnak tartaná-e a helyi nyilvánosság fejlesztését (honlap, közösségi oldal) ? 

a. igen                b. nem 
 
 

20. Részt venne-e a helyi közösségi szerepvállalás erősítését szolgáló program 
beszélgetésein, fórumain? 
 

                    a, igen  b, nem 
 

21.Vállalna-e önkéntes munkát a programok megvalósításában? 
                   a, igen  b, nem 

 
22. Ha az előző két kérdésre igennel válaszolt kérjük, EGY KÜLÖN LAPON adja meg 
elérhetőségét. Amennyiben online tölti ki az ívet, elérhetőségi adatait vagy az ottani 
kérdőív megfelelő rovatában, vagy a kozosseg.fulopszallas@gmail.com e-mail 
címre kérjük elküldeni ÖNKÉNTES megjelöléssel. 

 
 

23. Röviden összefoglalva, miért javasolná másoknak, hogy itt éljenek? 
 

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

 
 
 
 
 

                                                                                 Köszönjük közreműködését! 
 
           Fülöpszállás Község Önkormányzata 

mailto:kozosseg.fulopszallas@gmail.com

