
Kérdőív 

 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Marcali Város Önkormányzata szeretne a jövőben több Európai Uniós pályázaton indulni, ezen 

pályázatokhoz szeretnénk megismerni a lakosság véleményét arról, mit gondolnak a településről, 

milyen fejlesztéseket látnának szívesen a városban. 

A kérdőív önkitöltős, kitöltése önkéntes. 

 

Kérjük, válaszaival segítse munkákat! 

 

1.) Ön Marcaliban él? 

□igen   □nem 

 

2.)  Szeret Ön Marcaliban élni? Kérjük, 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljen, ha az 1-es az 

egyáltalán nem, míg az 5-ös a teljes mértékben választ jelöli. 

1  2  3  4  5 

□nem tudom 

 

3.) Ön szerint mi Marcali legfőbb erőssége, amely megkülönbözteti a többi magyarországi 

várostól? Kérjük röviden, a legfontosabb sajátosságokat említve válaszoljon! 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

4.) Ön szerint mely fejlesztési célokra kellene még hangsúlyt fektetnie az önkormányzatnak 

Marcaliban? Több választ is megjelölhet! 

□Munkahelyek számának növelése 

□Parkosítás 

□Új játszóterek kialakítása, ill. a meglévők színvonalának javítása 

□Közbiztonság javítása 

□Egészségügyi ellátás korszerűsítése 

□Gazdaságfejlesztés és ipari park fejlesztés 

□Szociális bérlakások kialakítása, felújítása 

□Épített értékek megőrzése 

□Egyéb, éspedig: _____________________________________________________________ 

 

5.) Ön szerint mivel tehetnénk élhetőbbé Marcalit? Több választ is megjelölhet! 

□Rendszeres lakossági fórumok tartásával    

□Sportpályák kialakításával, sportolási lehetőségek bővítésével 

□Meglévő sportpályák felszerelésének javításával 

□Kulturális programok szervezésével 

□Közösségi, önkéntességre épülő programok megvalósításával 

□Zöld terek növelésével 

□Egyéb, éspedig:  ___________________________________________________________  

 

 

A következő kérdések Marcali belvárosára fognak vonatkozni. 

 

Belváros: Szigetvári u. – Dózsa György u. – Hősök tere – Templom u. – vasúti pályatest – Kossuth 

Lajos u. - Marcali Henrik u. – Orgona u. – Tavasz u. – Piac u. – Kazinczy Ferenc u. – Kozma Andor u. 

– Marczali Henrik u. – Berzsenyi u. - Széchenyi István utcák által határolt terület. 



 
 

 

6.) Marcali belvárosa mennyiben lát el jelenleg közösségi funkciókat? Kérjük,tegyen X-t a 

megfelelő helyre! 

 

 1 2 3 4 5  

Marcali belvárosa nem igazi 

közösségi tér, a város lakói 

egyáltalán nem használják 

mindennapi életükben.  

     Marcali belvárosa fontos 

közösségi tér, a város lakói 

szívesen és sokszor 

használják. 

 

□nem tudom 

 

7.) Mennyire elégedett a belváros területével? Kérjük, tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 

 

Igen, teljes 

mértékben 

elégedett 

Inkább 

elégedett 

Inkább 

nem 

elégedett 

Egyáltalán 

nem 

elégedett 

Nem 

tudom 

Belvárosi utak állapota  

 

   

 

Belvárosi járdák állapota   

 

  

 

Belvárosi 

közterek/parkok fizikai 

állapota 
    

 

Belvárosi 

közterek/parkok 

száma/kiterjedése 
    

 

Belvárosi szabadidős és 

sportlétesítmények 

fizikai állapota 
    

 

Belvárosi szabadidős és 
    

 



sportlétesítmények 

száma 

Belvárosi üzletek, üzleti 

szolgáltatások fizikai 

állapota 
    

 

Belvárosi üzletek, üzleti 

szolgáltatások száma     

 

 

8.)  Hogyan ítéli meg a belváros közintézményeinek fizikai állapotát? 

 

 Rossz Még 

megfelelő 

Jó Nem tudom 

Művelődési ház     

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár     

Marcali Múzeum     

Bernáth Aurél Galéria     

Civil szervezetek háza     

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ központi épület 

    

Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakközépiskola 

    

Közös Önkormányzati Hivatal     

Sport utcai sporttelep     

 

9.) Mit gondol, a Művelődési ház jelenlegi állapota, felszereltsége megfelel a kor elvárásainak? 

Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelenti az egyáltalán nem, míg az 5-ös a 

teljes mértékben választ! 

  1  2  3  4  5 

 

□nem tudom 

 

10.)  Látogatott Ön már felnőtt színházi előadást a művelődési házban az elmúlt két évben? 

□Igen, több alkalommal □Igen, néhány alkalommal  

□Nem, soha 

 

11.)  Az Ön háztartásában van olyan óvodás, általános iskolás vagy középiskolás gyerek, aki 

színházi előadásokat látogatott a művelődési házban az elmúlt két évben? 

□Igen, van több is 

□Igen, egy gyerek 

□Nincs. 

 

12.) Amennyiben megújulna a művelődési ház színházterme, a jelenleginél többször látogatna oda? 

□ igen  □ nem  □ nem tudom 

 

13.)  Melyek azok a jellemzők, melyeket fontosnak tart a művelődési ház megújítása során? Több 

lehetőséget is megjelölhet! 



□az épület külső megjelenésének javítása 

□az épület komplex korszerűsítése 

□a programkínálat bővítése 

□egyéb, épedig:  ______________________________________________________________ 

 

14.) Városképi szempontból fontosnak tartja-e Marcali zöldfelületeinek /növényzet: virágok, fák/ 

megújítását? Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelenti az egyáltalán nem 

fontos, míg az 5-ös a teljes mértékben fontos választ! 

  1  2  3  4  5 

 

□nem tudom 

 

15.) Szeretné Ön, ha Marcali belvárosában csökkentett forgalmú sétáló utca legyen? 

□igen  □nem  □nem tudom 

 

16.)  Mennyire tartja fontosnak, hogy a beruházások a környezeti hatásokhoz is alkalmazkodjanak, 

környezetkímélő módszereket vezessenek be? Kérjük, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 

az 1-es jelenti az egyáltalán nem fontos, míg az 5-ös a teljes mértékben fontos választ! 

  1  2  3  4  5 

 

□nem tudom 

 

17.)  Kérjük, válaszoljon a következő fejlesztésekre vonatkozó kérdésekre! Jelölje X-szel a választ! 

 Nem Néha Igen Igen, 

rendszere

-sen 

Nem 

tudom 

Ön vagy családja használná-e a megújult 

parkokat, zöldfelületeket?  

 

     

Szeretné-e, ha új közösségi terek állnának 

az Ön és az városrészi lakosok 

rendelkezésére? 

 

-  

 

-  

 

Ön vagy családja használná-e az új 

közösségi területeket? 

 

     

Szeretné, ha a belvárosban több helyi 

közösségi programlehetőség lenne? 

 

 

-  

 

-  

 

Ön vagy családja részt venne a helyi 

közösségi programokban? 

 

     

 

Általános információk 

 

18.)  Az Ön neme: 

□nő   □férfi 

 

19.) Legmagasabb iskolai végzettsége: 

□8 általános iskolai végzettségnél kevesebb 

□Általános iskola 

□Szakiskolai, szakmunkásképző bizonyítvány 

□Középiskolai érettségi 

□Egyetemi, főiskolai oklevél 

□Egyéb, éspedig: __________________  

 



20.)  Életkora (betöltött évek alapján): 

□18-25 év 

□26-35 év 

□36-45 év 

□46-55 év 

□56-65 év 

□65 év feletti 

 

 

 


