
KÉRDŐÍV CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA (CSATORNÁZÁS (KEOP) PROJEKT) 

 
Kérjük töltse ki a lenti kérdőívet, mely a csatornázási projekttel kapcsolatosan kérdezi a civil 
szervezetek véleményét!  

Fontos számunkra az Ön véleménye!  

*****************************************************Szokott szervezetük tájékozódni a 
településen és környékén történő eseményekről:  

□ igen 
□ nem 

Milyen forrásokból szokott tájékozódni:  

□ helyi nyomtatott, vásárolt lapok 
□ helyi nyomtatott ingyenes  lapok 
□ helyi rádió 
□ helyi TV 
□ országos nyomtatott, vásárolt lapok 
□ országos nyomtatott ingyenes  lapok 
□ országos rádió 
□ országos TV 
□ családtag, ismerős 
□ egyéb 

Melyik információforrást tartja a leghitelesebbnek:  

□ helyi nyomtatott, vásárolt lapok 
□ helyi nyomtatott ingyenes  lapok 
□ helyi rádió 
□ helyi TV 
□ országos nyomtatott, vásárolt lapok 
□ országos nyomtatott ingyenes  lapok 
□ országos rádió 
□ országos TV 
□ családtag, ismerős 
□ egyéb 

Melyek azok a sajtó orgánumok melyekből a helyi ügyekről értesül:  

……………………………………………………….. 

Hallott már az EU által támogatott térségi szennyvízkezelési projektről:  
□ igen 
□ nem 

Ha igen, honnan: ……………………………………………………….. 

A tájékoztató fórumokon részt szokott-e venni:  
□ igen 
□ nem 

Szokott erről a témáról beszélgetni ismerőseivel, családtagjaival:  
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□ igen 
□ nem 

Van az Ön településén/utcájában csatorna:  
□ igen 
□ nem 

Ha van, Ön igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást:  
□ igen 
□ nem 

Ha igen – Az összeg, amit ezért fizet, Ön szerint:  
□ sok  
□ reális  
□ alacsony 

Mekkora az Ön által fizetett díj: 
□ 0-200 
□ 200-300 
□ 300-400 
□ 400-500 
□ 600-700 
□ 700-800  

Érdekli-e Önt, hogy mi történik a szennyvízzel, amit az Ön háztartása termel:   
□ igen 
□ nem 

Ön szerint kell-e változtatni a szennyvízkezelés jelenlegi gyakorlatán:   
□ igen 
□ nem 

Igénybevesz Ön szennyvíz szippantási szolgáltatást? 

□ igen 
□ nem 

Ha igen, milyen gyakran: 

□ havonta 
□ 1-3 hónap 
□ 3-6 hónap 
□ 6 hónap- 1 év 
□ 1-2 év 
□ ritkábban 

Ha igen – miért fontos ez::  
□ kényelmi szempontokból 
□ tisztább lesz a környezet 
□ nem kerül káros anyag a természetbe 
□ a szag ne legyen érzékelhető  
□ a gyerekek, unokák egészséges környezetben nőjenek fel 
□ azért, hogy a település fejlődjön 
□ nem tartom fontosnak 
□ egyéb  
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Ön szerint milyen szándékok játszanak szerepet az új szennyvízkezelő létrehozásában és a 
csatornahálózat bővítésében: 

környezetvédelem  

EU-előírások  

gazdasági okok  

lakosság kényelme 

egyéb  

 

Tudja Ön, hogy kb. mennyibe kerül ez a beruházás:   

1 milliárd alatt  

1–3 milliárd  

3 milliárdnál több  

Tudja Ön, hogy az EU kb. milyen mértékben támogatja a programot:  

100%  

70%  

50%  

30%  

nem támogatja  

nem tudja  

Ön szerint jó dolog, hogy az EU szerepet vállal ebben a programban:   
□ igen 
□ nem 

Mennyiben érinti Önt a tervezett szennyvízkezelő közelsége:  

előnyös  

előnytelen  

nem érzik majd  

nem tudja  

Ön szerint igaz az, hogy a csatornázás hozzájárul környezete tisztábbá tételéhez:   
□ igen 
□ nem 
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Ön szerint milyen hatása lesz a projektnek a csatorna díjára:   

kicsit nő  

nagyon nő  

csökken  

nem változik  

Ön szerint lesz a beruházásnak érezhető hatása a helyi munkaerőpiacra:   
□ igen 
□ nem 

Ön szerint lesz a beruházásnak érezhető hatása a helyi turizmusra: 
□ igen 
□ nem 

Mit gondol, a szennyvíz talajba jutása egészségkárosító-e:   
□ igen 
□ nem 
□ Az ön neme:   
□ Nő 
□ Férfi 

Milyen hatásai lehetnek Önök szerint a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Milyen kockázatokat lát a projekt megvalósulásával kapcsolatban? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Milyen válsághelyzeteket tud elképzelni a projekttel kapcsolatban? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Támogatja-e az Önök szervezete a térségi szennyvízberuházást:   

□ igen 
□ nem 

 
Ha igen miért: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ha nem, miért nem:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mik a javaslataik arra vonatkozóan, hogy a szennyvízberuházás kivitelezése során a projekt 
kivitelezői és a civil szervezetek közötti információ csere minél hatékonyabb legyen? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mivel tudja szervezete elősegíteni a projekt sikerességét? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kíván-e a projekt előrehaladásával kapcsolatosan közvetlen információs hírlevelet kapni:  

□ igen 
□ nem 

Ha igen akkor milyen email címen: ……………………………………………………..  

Név:    …………………………………………………….. 

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………….. 

Telefonszáma:  …………………………………………………….. 

Email címe: …………………………………………………….. 

Bármi egyéb javaslat, vélemény, megjegyzés:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

CSATORNÁZÁS II. ÜTEM (KEOP) PROJEKT 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

