
* Kiválasztandó a válasz

KÉRDŐÍV 
FÜZESGYARMAT TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK, VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata közvélemény kutatást folytat az új településrendezési eszközök 
készítésének megalapozásához. Fontos szempont, hogy az önkormányzat, a helyi vállalkozók, a 
település lakói és a tervezők szorosan együttműködve, együtt tervezve, közösen készítsék el a 
településrendezési eszközöket. Ez az időszak az egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak igen nagy 
felelőssége és sok feladata van abban, hogy a terveket a település lakói, helyi vállalkozások magukénak 
érezzék, valóban úgy gondolják, hogy a terv értük van, és az ő céljaikat tükrözi. Szeretnénk, ha a település 
jövőbeni fejlesztéseinek megalapozásában Önök is szerepet vállalnának véleményükkel, ötleteikkel.  

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba 2019. március 14-ig! 
Válaszaira számítunk, előre is köszönjük!  
Füzesgyarmat Város Önkormányzata. 

1. Füzesgyarmat mely településrészén működik vállalkozása:………………………………………..…….
2. Vállalkozásának tevékenységi köre és rövid leírása

3. Mióta működik a vállalkozása a településen………………………………………………………………..
4. Vállalkozásának tulajdonviszonya*: 
5. A ténylegesen ott dolgozók létszáma: ..…………………………………………………………………….
6. Ebből Füzesgyarmat lakos: ..……………………………………………………………………..………….
7. Munkaidő, műszakok száma: ..………………………………………………………………………………
8. Dolgozók száma műszakonként: …...…….……………………………………………….………………...
9. A dolgozók közül:

Személygépkocsival/motorkerékpárral bejárók száma: ….….. fő 
Menetrendszerű autóbusszal, vonattal bejárók száma: ……... fő 
Kerékpárral bejárók száma: ………………………………..….... fő 
Gyalogosan bejárók száma: …………………………………….. fő 

10. A vállalkozás napi átlagos személy/vásárló/vendég forgalma:
főszezonban: ….... db, szezonon kívül: ……. db 

11. A vállalkozás napi átlagos külső személygépkocsi forgalma:
főszezonban: ……. db, szezonon kívül: ……. db, 

12. A vállalkozás napi átlagos teherforgalma:
főszezonban: ……. db, szezonon kívül: ……. db 

13. Vállalkozás működésének jellemzése főszezonban*:

14. Vállalkozás működésének jellemzése szezonon kívül*:

15. A gazdasági válságnak az Ön vállalkozására gyakorolt hatása*:
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16. Vállalkozásának jövője*:

17. Vállalkozása népszerűsítésének módja*:

18. Van-e, illetve mely fejlesztés lehetne Ön szerint olyan fejlesztés a településen, amely az Ön
vállalkozására fellendítően hatna:

19. A településfejlesztés kapcsán felvetődött egyéb véleménye, ötlete, intézkedési kérése:

Köszönjük, hogy segítette munkánkat a Kérdőív kitöltésével!  
Amennyiben a jövőben aktív szerepet kívánna vállalni a konkrét tervezési folyamatokban, kérjük jelezze 
ezt felénk, és adja meg elérhetőségét!  

hirdetés,   szórólap,   internet,   helyi újság,   reklámtábla, egyéb:………..…. ……………………… 
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