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KÉRDŐÍV  

Baj község Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához  
 

Baj község Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata folyamatban van. A 
település hosszú távra szóló fejlesztési dokumentumainak és rendezési terveinek felülvizsgálata során a partnerségi 
egyeztetések keretében a településen élők, dolgozók és területtulajdonosok véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat 
tehetnek a tervek kidolgozását befolyásolóan. 

A kérdőív kitöltése anonim (név és személyi adatok nélküli), feldolgozása csak statisztikai szempontok szerint történik. Ha bármelyik 

válasznál kevésnek találja a beíráshoz megadott helyet, kérjük a kérdés sorszámának felírásával jelezze és a kérdőív végén fejtse ki 

bővebben gondolatait. (A több lehetséges válasz esetében X jelet tegyen a megfelelőhöz.) Lehetőleg adjon választ minden kérdésre. 

Ha nincsen módja a kérdőívet kitölteni, akkor levélben a kérdések sorszámára hivatkozva kérjük válaszait megadni, s a 

Polgármesteri Hivatalban leadni, vagy postázni. 

 

1.  A válaszadó neme: nő férfi 

2.  Életkora években: 14-18  19-24  25-39  40-59  60-több  

3.  Családi állapota:  egyedülálló családban él 

4.  Iskolai végzettsége: 8 ált., vagy 

kevesebb 

 szak- 

munkás 

 középisko-

la 

 felsőfokú 

képzés 

 

5.  Foglalkozása: tanuló   aktív, és pedig:  inaktív  

6.  Mióta él Bajon? itt szü-

letett 

 több, mint 

10 éve 

 5-10 éve  nincs 5 

éve 

 nem itt él  

7.  A településen dolgozik? Ha nem, hová ingázik? Nem dolgozik, mert: 

igen: nem: hová:  

8.  Miért jó Bajon élni? Ön szerint milyen erősségei vannak a településnek?  

 

9.  Miért nem jó Bajon élni? Milyen hiányosságai vannak a településnek? Mi a legjelentősebb probléma?  
 

10.  Kérjük minősítse 1-5-ig a belterület ellátottságát (1=Nagyon rossz, 5=kiváló) 

a) Ivóvíz ellátás  b) Oktatás  

c) Elektromos ellátás  d) Szórakozási lehetőségek  

e) Gázellátás  f) Kereskedelmi ellátás  

g) Telefon, hírközlés, térerő  h) Vendéglátás  

i) Csapadékvíz elvezetés  j) Egészségügy  

k) Közutak, járdák, útburk.  l) Kultúra  

m) Tömegközlekedés  n) Épületállomány  

o) Közvilágítás  p) Közszolgáltatások  

q) Zöldfelületek, játszóterek  r) Helyi közösségek  

s) Kerékpárutak  t) Vallás gyakorlás  

u) Munkalehetőségek  v) Hagyományőrzés  

w) Szálláshelyek  x) Parkolás  



2 

 

Amennyiben valamelyik pontot közepesnél rosszabbnak értékelte, kérjük sorszámának megjelölésével írja le a 
problémát és azt, hogyan lehetne Ön szerint ezen javítani. 
 

11.  Szükségesnek tartja-e az életminőséget javítani a faluban, s azt miként? (lakás, szolgáltatás, munkalehetőség, 
lakókörnyezet javítása stb……) 
 

12.  Mit tart a legfontosabb önkormányzati, vagy állami fejlesztésnek, melyre a faluban szükség lenne? 
 

13.  Mit tart a legfontosabb egyének által véghez vihető fejlesztésnek: 
 

14.  Elégedett-e a helyi intézményi ellátottsággal? (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, egyéb civil szervezeti) 
 

15.  Mit gondol, szüksége van-e a faluban új lakóterületekre? Ha igen, a település melyik részén?  
 

16.  A meglévő gazdasági területekről, s azok fejlesztéséről mit gondol? Van-e zavaró hatásuk, ha igen hol és milyen? 
Egyéb környezetvédelmi problémát tapasztalnak-e a faluban? 

  

17.  Milyen tevékenységű vállalkozások működését látja helyén valónak a faluban? (pl: mezőgazdasági, raktározási, 
kereskedelemi, feldolgozói, építőipar, személyi és idegenforgalmi szolgáltatású, egyéb.) 
 

18.  A település zöldfelületei és szabadtéri sportterületei elegendőek-e a lakosságnak? Szükséges-e új terület 
kialakítása, ha igen hol és milyen funkcióval? A meglévő területeken milyen fejlesztést javasol? 
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19.  A volt orosz laktanya területén üresen álló többszintes épületek (volt legénységi szállások) hasznosítására van-e 
valamilyen javaslata? 

  

20.  Milyennek képzeli el 10 év múlva a települést? 

 

21.  Mit üzenne a falu vezetőinek? 

 

22.  Milyen a civil szerveződés a faluban? Ön mely civil szervezetben vesz részt és milyen gyakran találkoznak? 
  

23.  Hogyan jellemezné a falu lakosságát? (aktív közösség, vendéglátó, magának való, nem ismeri egymást stb.) 
  

24.  Tapasztal-e idegenforgalmat a faluban? Érdemes-e fejleszteni azt, s milyen irányban látja lehetőségét? 
  

25.  Miként látja a Szőlőhegy jövőjét? Van-e a Szőlőhegyen ingatlana? Ha van szeretné-e a Szőlőhegyet bor/egyéb-
turizmus számára fejleszteni, vagy inkább helyi igényekre megtartani? Mi a legfőbb értéke és mi a hiányossága 
a Szőlőhegynek? 

  

26.  A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat előírásai megfelel-e Önnek vagy volna-e más igénye, javaslata? 
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27.  A településen van-e bármilyen szempontból gondot okozó építés, területhasználat? Ha igen, milyen problémák 
merülnek fel ezzel kapcsolatban? Milyen megoldást lát, mit tenne ezekkel a problémás területekkel? 

  

28.  Tart haszonállatot vagy művel mezőgazdasági parcellát? Ha igen hol és ha van hol tárolja gépeit? 
  

29.  A faluban lévő jelentős méretű honvédelmi gyakorló pálya használatáról mi a véleménye? 
  

30.  Mi, vagy ki a legfőbb büszkesége a falunak? A faluban hova vinné vendégeit, mit mutatna meg nekik? 

  

31.  Mit szeretné még elmondani, amire nem vonatkozott kérdés? 
  

A kitöltött kérdőívet kérjük annak kézhezvételét, vagy megjelenését követően küldje el a phbaj@t-online.hu vagy a 
proterra@proterra.hu e-mail címre, illetve adja le Polgármesteri Hivatalban kitöltve, vagy a kérdések sorszámaira 
hivatkozva levélben elkészítve. (Polgármesteri Hivatal 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.) 

Legkésőbb 2021. január 4-ig várjuk válaszait. Számítunk aktív részvételére, építő hozzászólásaira, javaslataira! 

2020. november  

Köszönettel: 

 

S.Vasi Ildikó        Schindler-Kormos Eleonóra 

a tervek kidolgozásáért felelős tervező     Baj megbízott főépítésze 

 

Schunder Tibor 

Baj Község polgármestere 


