
Kérdőív- Településképi Arculati Kézikönyv 

Táborfalva  

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve 

Településképi Arculati Kézikönyvet készít széles körű társadalmi bevonás mellett, melynek 

része jelen kérdőív is. Szeretnénk megismerni véleményét a település értékeivel 

kapcsolatban. 

A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe, önkéntes jellegű és anonim módon történik.  

 

Válaszaira feltétlenül számítunk, előre is köszönjük! 

 

1. Neme: 

□ Nő 

□ Férfi 

2. Kérjük, jelölje meg korcsoportját: 

□ 18 év alatti 

□ 19-35 év közti 

□ 36-50 év közti 

□ 51-65 év közti 

□ 66 év feletti 

 

3. Mióta él Táborfalván? 

□ 0-5 éve 

□ 6-15 éve 

□ Több mint 16 éve 

 

4. Mit gondol, melyek a település elsődleges értékei? 

□ az épített környezete? 

□ a természeti adottságai? 

□ a kulturális öröksége? 

 

5. Ha ismerősének kellene bemutatnia a települést, aki nem járt még 

Táborfalván mi lenne az a három érték, amit mindenképpen megemlítene? 

 1. 

 2. 

 3. 

6. Ön szerint egy település szabályozhatja, hogy milyen színűre festhetik a 

lakók a házakat? 

□ Igen, minden ház esetében 

□ Igen, de csak az új építésű házak esetében 

□ Igen, a műemlékek esetében 

□ Nem 

□ Nem tudom  

 

7. Ön szerint mikor kellemesebb egy település utcája? 

□ ha sokféle formájú és tetejű épület van 

□ ha minden épület szinte egyforma 

□ ha csak néhány típus van 

□ nem tudom 

 



8. Ön szerint az értéket képviselő régi házak felújításánál, átépítésénél mi az 

amit meg kellene őrizni? (Több választ is megjelölhet!) 

□ homlokzatdíszítését 

□ homlokzat színét  

□ ablak típusát (ablakosztást) 

□ tetőfedés anyagát 

□ lábazat anyagát 

□ épülettömegét 

□ semmit 

 

9. Ültetne-e még fát abba az utcába, ahol lakik? 

□ igen 

□ nem 

□ nem tudom 

 

10. Ültetne-e még fát vagy bokrot a kertjébe? 

□ igen, fát 

□ igen, bokrot 

□ mindkettőt 

□ egyiket sem 

□ nem tudom 

 

11. Ön szerint a településképében a jelenlegi hirdetési módok, reklámfelületek 

□ zavaróak és szabályozni kellene 

□ zavaróak, de nem kellene szabályozni 

□ nem zavaróak 

□ nem tudom. 

 

12. Ön mit tart problémának a településképében? (Több választ is megjelölhet!) 

□ romos épületeket 

□ rendezetlen utcaképet 

□ zavaró reklámhordozókat 

□ tájidegen épületek 

□ növények hiánya 

□ közterület minősége  

□ parkoló autók 

□ nem tudom 

 

13. Egyéb javaslat, észrevétel a településképével kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A kitöltött adatlapot 2017. június 15-ig kérjük visszajuttatni: 

• személyesen: Táborfalva Polgármesteri Hivatal portája                        

• postai úton: Táborfalva Polgármesteri Hivatal (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l.) 

•  kérdőív letölthető vagy kitölthető a www.taborfalva.hu honlapon 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!  

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat  


