KÉRDŐIV
Tolna Város Környezetvédelmi Programjához, Lakossági felmérés

Tisztelt Tolnai Lakos!
Tolna Város Polgármesteri Hivatala megbízta az Öko-Eco Környezetvédelmi Tanácsadó Bt-t
(Szekszárd, Béri B. Á. u. 91., Tel.:74/414-217, kapcsolattartó: Baka György) Tolna város
környezetvédelmi programjának elkészítésével. A program készítőinek fontos, hogy
megismerjék a tolnai lakosok környezetükkel kapcsolatos véleményét. Ezért kérjük Önt,
hogy töltse ki vagy a mellékelt, vagy a www.tolna.hu honlapról letölthető kérdőívet.
A kitöltött papíralapú kérdőívet a Tolnai Polgármesteri Hivatal 19-es számú irodájába (Honti
Máténál ügyfélfogadási időben: H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.30) lehet leadni június 15-ig.
Az elektronikus formában kitöltött kérdőíveket a baka2@lanzona.hu e-mail címre várjuk.
A környezetvédelmi programmal kapcsolatban lakossági fórumot szervezünk, amelyről a
Tolnai Hírlapból értesülhet.
Köszönjük az együttműködését!
1, A válaszadó besorolása (a helyes választ kérjük X-el jelölje)
Férfi:
Nő
Neme
Felsőfokú:
Középiskola:
Végzettsége
18-30 év között:
30-50 év között:
Kora

Általános iskola:
51 év fölött:

2, Véleménye szerint a környezeti problémák befolyásolják az Ön egészségi állapotát?
Az Ön által helyesnek tartott választ kérjük X-el jelölje.
Igen:
Nem:
3, Tolna város környezeti állapotával kapcsolatban mi az Ön véleménye az alábbi
környezeti elemekről/tényezőkről? Az Ön által helyesnek ítélt választ X-el jelölje.
Környezeti elem/tényező

Jó

Közepes

Rossz

(nem zavaró)

(zavaró)

(nagyon zavaró)

1, A levegő minősége
2, Az ivóvíz minősége
3, A szennyvízkezelés színvonala
4, A feszíni vízfolyások minősége (pl. Duna)
5, Természetes területek védelme
6, A külterület, a táj állapota, rendezettsége
7, A város beépített területének és a zöldfelületeknek az
aránya
8, Környezetterhelő, szennyező gazdasági tevékenységek
(ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, szolgáltatás)
9, Gépjármű forgalmi eredetű zaj
10, Ipari, gazdasági tevékenységekből eredő zaj
11, Szórakoztató, vendéglátó tevékenységből eredő zaj
12, A lakossági szemét gyűjtése, elhelyezése
13, A város utcáinak, közterületeinek tisztasága
14, Forgalmi zsúfoltság

4, A város környezeti állapotával kapcsolatban kérjük, jelölje meg az Ön szerint
legkritikusabb három környezeti problémát, ha lehet területi és időbeli vonzatával
együtt. (Ha kevés a hely, a 6, pont alá is írhat!)
Környezeti probléma
megnevezése

Helye

Időszak

(pl. egész város, egyes részei, külterület,
belterület, x-y-z utcák között, stb.)

(pl. évszak, napszak, reggeli,
délutáni csúcsforgalom, stb.)

1,
2,
3,

1

5, Az Ön véleménye szerint Önnek, mint lakosnak milyen feladatai/lehetőségei vannak
arra, hogy a város környezeti állapota jobb legyen? Kérjük az Ön által helyesnek tartott
választ X-el jelölje, illetve írja be a megfelelő helyre, hogy mi az a feladat/lehetőség.
Van
A lakosság környezeti
Nincs
Ha van feladata/lehetősége,
feladata/ feladata/
aktivitásának lehetséges
akkor mi az?
területei
lehetőség lehetőség
e
e
1, A levegő minőségének
javításában
2, A felszíni vízfolyások
minőségének javításában
3, A felszín alatti vizek (pl.
talajvíz) minőségének javításában
4, Az ivóvízbázisok védelmében
5, A külterületi talajok
állapotának, minőségének
védelmében
6, További természetes területek
védelmében
7, A külterület, a táj állapota,
rendezettségében
8, A város beépített területének és
a zöldfelületek arányának
javításában
9, Környezetterhelő gazdasági
tevékenységek csökkentésében
10, A lakossági szemét
mennyiségének csökkentésében
11, A közterületek tisztaságának
javításában
12, Forgalmi eredetű zaj
csökkentésében
13, Szórakoztatóipari eredetű zaj
csökkentésében
6, Ha további véleménye, javaslata van a program készítői felé, kérjük, fejtse ki
bővebben véleményét.
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