
 

Köszönjük, hogy észrevételével segítette a munkánkat! 
 
        Váci Városfejlesztő Kft és tagvállalatai    

 
Kérjük mondja el véleményét Vác városával  kapcsolatban! 

(Karikázza be a megfelelő választ!) 
  
Lakóhelye:     Vác    Nem  Vác 

- 256 váci lakos vett részt a kérdőív kitöltésében. 
           
Kora (év) :    18 - 25  26 - 35  36 - 50  50 - felett   
          
1.)Tudja-e Ön, hogy a Váci Városfejlesztő Kft és tagvállalatai látják el a városüzemeltetési feladatokat 
(zöldfelület-karbantartás, köztisztaság, útkarbantartás, vagyongazdálkodás, távhő szolgáltatás, hulladékgyűjtés, sport, 
média)?  

Igen    Nem  
230db(90%)                            21db          5-en nem nem karikáztak 
     

2.)Szeret-e Vácon élni? Ha nem itt él, tetszik-e Vác Önnek?  
(1 - egyáltalán nem tetszik; 10 -  nagyon szeretek itt élni/nagyon tetszik) 
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  6-an nem karikáztak      1db      0db     1db     4db      5db     6db     20db   38db  40db  134db 
Azért tetszik ez a város, mert: virágos                  76db  
     sok a zöldfelület     73db      
    tiszta és rendezett            48db       
              élhető       108 db        
  egyéb: ....      16db (itt született, Duna miatt) 9-en nem karikáztak 
             
3.)Van-e tudomása arról, hogy jogszabály szerint az ingatlantulajdonos feladata az úttest szegélyig a 
terület gondozása (járda tisztántartás, síkosság-mentesítés, árok takarítás, fűnyírás)?    

Igen    Nem    
                                                           231                                          24         1 nem karikázott 
Ön mennyire tesz eleget ennek a feladatnak? (1 - egyáltalán nem; 10 -  teljes mértékben) 
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                  11-en nem karikáztak  11db   2db    4db     4db     12db    11db    22db    35db    30db    14db(45%) 
 4.) Ön szerint kellene-e szankcionálni az ingatlantulajdonos kötelezettségének mulasztását?  
      

Igen    Nem  
                                                          215db(84%)                             27db         14-en nem karikáztak 
5.) Ön szerint átlagosan naponta hányan veszik igénybe a Sportcsarnokot? 
 
     50-100  101-300 301-500 501 felett 
                                                                                                                                 25db helyes válasz(10%) 
6.) A sportlétesítményben milyen szabadidős rendezvényt látna szívesen a jelenlegiek mellett? 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
7.) Ön szerint mivel lehetne még élhetőbbé tenni a Várost?   
 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



     
  

 
A kérdőív kitöltésében 256 fő váci lakos, négy korcsoportban, egyenlő arányban vett részt a 3 napos Váci Világi 
Vigalom ideje alatt. 
 

- a megkérdezettek 90%-a, 230 fő tudta, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatai látják el a 
városüzemeltetési feladatokat. 

 
- a lakosok 52%-a, 134 fő nagyon szeret itt élni és nagyon tetszik neki Vác 
 
- 108-an élhetőnek, 76-an virágos városnak tartják, 73 főnek a sok zöld felülete, 48 megkérdezettnek a tiszta 

és rendezett területei tetszenek, 16-an választották az egyéb opciót, mint itt született és a Duna miatt tetszik 
Vác. 9-en nem jelöltek. 

 
 
- a megkérdezettek 90%-a, 231 fő tudta, hogy az ingatlantulajdonos feladata az úttest szegélyig a terület 

gondozása. 
 
- 114 lakos, a megkérdezettek 45%-a teljes mértékben eleget is tesznek a jogszabálynak. 
 
- kötelezettség mulasztás esetén 215 fő, a megkérdezettek 84%-a szankcionálná az ingatlantulajdonost. 
 
-  a Sportcsarnok igénybevételre csak 25-en adtak helyes választ, ez csupán 10%. 
 
- a sportlétesítményben gyermekrendezvényeket, családi napot, koncertet, kosárlabda meccseket, időseknek 

programot látnának szívesen az emberek, és hiányolják a vizes sport versenyeket is a városban. 
 
- a lakosság tisztább környezettel, rendezvényekkel, szórakozó és szálláshelyekkel, több nyilvános toilettel, a 

parkolás és a hajléktalan probléma megoldásával, több zöld és virágos területtel tenné élhetőbbé Vácot. 


