
     REGIOPLAN 
 

 

Lakossági kérdőív  

Pér község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési terveinek 

felülvizsgálatához 

 

1. Ön szerint mely jellemzők mutatják be legjobban Pér községet? Kérem, 

rangsorolja azokat! 

1. ……………………………………………………………………………….......... 

2. ……………………………………………………………………………….......... 

3. ……………………………………………………………………………….......... 

4. ……………………………………………………………………………….......... 

5. ……………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

 

2. Ön szerint melyek lehetnek a településük legfontosabb, hosszabb távon (10-15 év) 

megvalósítandó fejlesztési céljai? Kérem, rangsorolja azokat! 

1. ……………………………………………………………………………….......... 

2. ……………………………………………………………………………….......... 

3. ……………………………………………………………………………….......... 

4. ……………………………………………………………………………….......... 

5. ……………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

 

3. Ön szerint melyek a leginkább megvalósításra váró konkrét, rövidtávú (5 éven 

belüli) települési feladatok? Kérem, rangsorolja azokat! 

1. ……………………………………………………………………………….......... 

2. ……………………………………………………………………………….......... 

3. ……………………………………………………………………………….......... 

4. ……………………………………………………………………………….......... 

5. ……………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

 

4. Vannak nem koncepcionális jellegű változtatásai szándékai (pl. saját telkének 

megosztása, a beépíthető telek legkisebb méretének meghatározása) a hatályos péri 

rendezési tervvel kapcsolatban? 

igen nem 

 

Amennyiben igen, kérem, írja le, hogy melyek azok, hol van a beavatkozási terület és 

mi a változtatás oka! 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….…………

5. Vannak olyan fejlesztési elemek (például lakó, gazdasági, közlekedési elemek) a 

hatályos péri rendezési tervben, melyek megvalósítását nem támogatja? 

igen nem 

 

Amennyiben igen, kérem, írja le, hogy miért nem támogatja azt, azokat! 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

 

6. Vannak olyan korlátozások a rendezési tervben, melyek akadályt jelentenek 

fejlesztési elképzelései megvalósításában? 

igen nem 

 

Amennyiben igen, kérem, írja le a korlátozó tényezőket és az érintettség helyét 

(hrsz.-mal)! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

7. Ön szerint meddig növelhető optimálisan Pér népességszáma? 

 

…………       fő                                                 (2019 év elején 2577 fő.) 

 

8. Támogatná Ön a falusias lakóterületen két lakóépület elhelyezhetőségének 

megengedését? 

igen nem 

Amennyiben igen, akkor mekkora telekméret esetén? 

……………………………………………………………………………………….… 

 

9. Szükségesnek tartja a már felhasznált területek mellett új fejlesztési területek 

kijelölését, függetlenül a hatályos tervektől? 

1. lakóterület-fejlesztési terület igen nem 

2. gazdasági terület fejlesztési terület igen nem 

3. üdülőterület fejlesztési terület igen nem 

4. zöldterület fejlesztési terület igen nem 

5. különleges terület fejlesztési terület igen nem 

6. intézményi terület fejlesztés igen nem 

egyéb igen nem 
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Amennyiben igen, akkor a település mely részén és milyen célja javasolja a 

fejlesztések megvalósítását? 

1. ……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….. 

6.…………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………….. 

egyéb.………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. Ön szerint melyek azok az utcák által határolt lakóterületek (tömbök), melyek 

nagymélységű telkei megosztására szükség lenne új, belső (tömbfeltáró) út 

kialakításával? 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………. 

 

11/1. Ön szerint melyek a település legvonzóbb, természeti, vagy épített értékei? 

Kérem, rangsorolja azokat! 

1. ……………………………………………………………………………….......... 

2. ……………………………………………………………………………….......... 

3. ……………………………………………………………………………….......... 

4. ……………………………………………………………………………….......... 

5. ……………………………………………………………………………….......... 

 

11/2. Ön szerint van a fentiek közül olyan, amely megőrzésre érdemes?   

igen nem 

 

Amennyiben igen, akkor mi az, és hol található?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

12. Elégedett Ön a település közmű ellátottságával? igen nem 
 

Amennyiben nem, akkor Ön szerint milyen fejlesztésekre van szükség? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

13. Elégedett Ön a település úthálózatával (bel- és külterületen egyaránt)?  

 igen nem 
  

Amennyiben nem, akkor Ön szerint milyen fejlesztésekre van szükség? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

14. Elégedett Ön a település zöldterületi ellátottságával? igen nem 
 

Amennyiben nem, akkor Ön szerint milyen fejlesztésekre van szükség? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

15. A kertes és tanyás mezőgazdasági területeken kívüli, védelem alatt nem álló 

szántóterületeken Ön biztosítaná a beépítés lehetőségét? igen nem 
 

Amennyiben igen, akkor a település mely részén, milyen rendeltetéssel és milyen 

teleknagyság felett engedné azt?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

16. Lehetőséget biztosítana Ön a megújuló energiaforrások közül a naperőmű 

elhelyezésére?        igen nem 
 

Amennyiben igen, akkor a település mely részén adna arra lehetőséget? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 


