2018. OKTÓBER HÓ
LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV
A kérdőív rendeltetése:
Kispest Önkormányzata ez év szeptemberében megkezdte a WEKERLETELEP Kerületi Építési
Szabályzatának készíttetését. A jogszabályi tervtartalmon túlmenően a tervezés során fel kívánjuk
tárni azokat az egyéb tervezési szempontokat, amelyek a lakosságot aktuálisan érdeklő-, érintő
témaköröket fedik le.
Kérjük, a kérdőív néhány percet igénybe vevő kitöltésével segítse a tervezői munkát egy a közösségi
szempontokra, érdekekre reagáló, előremutató javaslatokat nyújtó terv elkészítése érdekében.
A kérdőív anonim jellegű.
1.) Mely utcák által határolt tömbben van a lakóháza?
……………………………………………………………………………………...................................................................
2.) Melyik utcában lakik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) A háztartásban élő felnőtt személy(ek)nek mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
főiskola/egyetem

középiskola

szakiskola

általános
isk.

4) Fontosnak tartja-e a Wekerletelep építészeti örökségét?
igen

nem

5) Állítsa fontossági sorrendbe (1-4 ig számozással), hogy Ön szerint mi a legsürgetőbb
korszerűsítési feladat a lakóutcák élhetőbbé tétele érdekében?
zöldfelületek növelése, fásítások
csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
járdák, gyalogos burkolatainak
korszerűsítése, növelése
parkolási gondok enyhítése
6) További kerékpárút nyomvonal kijelölése esetén melyik verziót támogatná?
önálló, az autó és
gyalogos úttól
elválasztott vezetésű

autóúttól felfestéssel
elválasztott

mindegy, csak legyen

nincs szükség többre

7) Háztartásuk hány autóval rendelkezik?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) Ha van, milyen módon tárolja autóját/autóit?
van garázsom
a kertben, de
azt tárolóként
használom,
így az
udvaron állok

van garázsom
a kertben, de
azt tárolóként
használom,
így az utcán
parkolok

van garázsom
a kertben, de
jellemzően az
utcán
parkolok

egy autóval a
garázsomban,
míg a
másikkal az
utcán
parkolok

utcán állok,
nincs
lehetőségem
telken belüli
parkolásra
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9) Lakhelyétől maximum milyen távol lenne hajlandó parkoltatni autóját önálló, erre kijelölt
helyen?
50 méter

100 méter

150 méter

nem lennék hajlandó

10) Hajlandó lenne-e ezért külön díjat fizetni?
igen

nem

11) Támogatná-e az autóforgalom forgalomtechnikai (egyirányúsítás, további forgalom
csillapítás) megoldásokkal történő korlátozását?
igen

nem

12) Hány lakásos épületben él?
2 lakásos

4 lakásos

6 lakásos

8 lakásos

12 lakásos

egyéb:

Egyéb kifejtése:………………………………………………………………………………………………………………………..
13) Hajlandó-e több pénzt áldozni az értékőrzéshez kapcsolódó épület felújításokhoz?
igen

nem

14) Támogatja-e a tetőtérben kialakítható önálló lakások kialakításának lehetőségét?
igen

nem

15) Milyen fűtési rendszer van kiépítve az Ön által lakott épületben?
fatüzelés

gázüzemű

elektromos

vegyes

egyéb

Vegyes fűtési rendszer esetén kérjük kifejteni, melyik a fő fűtési mód és mely a kisegítő:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Egyéb kifejtése:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16) Az alternatív energiaellátási rendszer kiépítésének lehetőségét támogatná-e?
igen

nem

17) Ha lehetősége lenne az alternatív energiaellátási rendszer használatára, melyiket alkalmazná?
földhő

napelem, napkollektor

levegőszivattyú

18) Ismeri-e a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2016 évben hatályba lépett helyi
önkormányzati rendeletet?
igen

nem

19) Amennyiben társasházban él, a társasház rendelkezik-e Alapító okirattal?
igen

nem

20) Társasházi lakás esetén rendelkeznek-e a közös telekrészek használatára vonatkozó társasházi
szabályzattal?
igen

nem
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21) Amennyiben rendelkeznek a közös telekrészek használatára vonatkozó társasházi
szabályzattal, az a Földhivatali nyilvántartásba felvezetésre került-e?
igen

nem

Kérem fogalmazza meg röviden az Ön által ismert, de a kérdőívben nem szereplő, megoldásra váró
problémát, illetve egyéb javaslatát.
Amennyiben kívánja, hogy Önkormányzatunk név szerint reagáljon felvetéseire, ez esetben kérem,
adja meg nevét és címét a válaszadás lehetőségének feltételeként. A válaszok nem személyesen
kerülnek postázásra, hanem a kerületi építési szabályzat készítésének véleményezéséhez
kapcsolódó, helyi partnerségi rendeletben rögzített módon (kifüggesztés, kerületi weboldal
hirdetményei).

KÖSZÖNJÜK KÖZREMŰKÖDÉSÉT!

