SZÓLJON HOZZÁ!

Válaszoljon a város gazdasági programjáról készült kérdőívre!
Talán illetlen, fölösleges dolognak tűnik a város gazdasági programjának tervezésével foglalkozni ilyen nehéz egészségügyi helyzetben, veszélyek, korlátozások közepette!?
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(online módon a szikszo.hu honlapkockázatokkal is számolni
ról könnyen elérhetően, vagy a megkapott papíron, eljuttatkell, másrészt a biztosan bekövetkező pozitív fordulat, növeva azt a Városháza bejáratánál elhelyezett „postaládába”).
kedés – mely reméljük egy fél évnél nem sokkal tovább várat
Párhuzamosan a szikszói, a Szikszón tevékenykedő
majd magára – sohasem ott és úgy folytatódik, ahol abbamavállalkozások véleményét, elvárásait, javaslatait is megrad. Tehát változtatni, újat kitalálni kell annak érdekében, hogy
kérdezzük. Ők elektronikus tölthetik ki a kérdőívet. Sajnos
valaki gyorsan ki tudja használni a piac indulását, s az ilyen
a személyes fórumok, beszélgetések, workshopok most
helyzetekben mindig megjelenő kormányzati, gazdasági támoelmaradnak, de pótóljuk majd őket, s más formában is
gató rendszer lehetőségeit. A program ebben is segít.
egyeztetünk.
Az áprilisban elfogadandó gazdasági program része lesz a következő európai uniós tervezési időszakra kötelezően készítendő új
városfejlesztési koncepciónak, stratégiának. A fejlesztési stratégiában közösen tervezhetjük meg, hogy milyen Szikszót szeretnénk a következő évtizedben, mit és hogyan fejlesszünk, alakítsunk át, vagy éppen védjünk meg a különböző városrészeken, hogyan tegyük vonzó, szép várossá. Olyan várost szeretnénk, mely mindenkinek erőt ad, olyan otthon a lakóinak, ahol jó élni, olyan
üzleti közeg a vállalkozásoknak, ahol jó gazdálkodni, s olyan jó hely a turistáknak, ahol jó pihenni, feltöltődni, élményeket szerezni.
Szikszó erőt ad… s erről majd a városmarketing eszközeivel is igyekszünk mindenkit meggyőzni, megnyerni.

Köszönjük véleményét, segítségét!
Sváb Antal, polgármester

Dr. Piskóti István, alpolgármester
a programkészítés szakmai felelőse

Szikszó Város gazdasági programját
megalapozó lakossági megkérdezés
Kérem, szánjon néhány percet az idejéből az alábbi kérdőív kitöltésére, s mondja el véleményét a város gazdaságával, lehetőségeivel
kapcsolatosan és fogalmazza meg igényeit, javaslatait Szikszó gazdasági fejlesztése, fejlődése érdekében készülő program kapcsán!

1. Hogyan ítéli meg Szikszó elmúlt évtized alatti
gazdasági fejlődését? (Tegyen x-et az igaznak vélt állítás elé!)
kifejezetten erősebb a város
csekély mértékben javult a város helyzete
egyhelyben toporog a város
kis mértékben romlott a város gazdasági helyzete
jelentősen romlott a város gazdasági helyzete

2. Értékelje Szikszót az alábbi szempontok szerint!

(1 – teljes mértékben elégedetlen, 7 – teljes mértékben elégedett. Jelöljön
ki egy x-et minden sorban!)
1
2
3
4
5
6
7
•G
 azdasági fejlettség
•H
 elyi mikro-, kis- és középvállalkozások teljesítménye
•M
 ezőgazdaság teljesítménye
•K
 ereskedelmi ellátottság
•V
 árosi piac működése
• Szolgáltatások léte, minősége
•T
 urisztikai teljesítmény,
lehetőségek
•V
 állalkozások száma
•Á
 lláslehetőségek,
munkahelyek mennyisége
•M
 unkahelyek minősége
•S
 zórakozási lehetőségek
•V
 endéglátás
•H
 elyi munkaerő képzettsége
•S
 zakmai tanulási,
továbbképzési lehetőségek
•E
 gyüttműködés
a vállalkozások között
•Ö
 nkormányzat vállalkozástámogató tevékenysége
•A
 polgármesteri hivatal
szolgáltatói munkája
• Infrastruktúra fejlettsége

3. Milyen vállalkozásokat hiányol, milyeneket látna szívesen a
városban? (1 – egyáltalán nem értek egyet, 7 – teljes mértékben egyetértek. Jelöljön ki egy x-et minden sorban!)
1
2
Nagyvállalatok
Kis- és középvállalkozások
Termelő (ipari, kézműipari)
vállalkozások
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•M
 ezőgazdasági,
élelmiszerfeldolgozó
• Oktatási szolgáltatások,nyelvi,
szakmai továbbképzések
• Szórakozó- vendéglátóhelyek
• Háztartási, javító
szolgáltatások
• Kertészet
• Fodrászat, kozmetika
• Edzőterem, fitnesz
• Ruházati kereskedő, bolt
• Mezőgazdasági eszközök
• Élelmiszerbolt
• Háztartási cikkek
• Papír- és írószer
• Számítástechnika
és műszaki cikkek
• Illatszer
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4. Ön szerint mire kell költenie, mennyi energiát, pénzt kell
fordítani az alábbi területekre a szikszói önkormányzatnak?
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(1 – egyáltalán nem fontos, 7 – kiemelten, nagyon fontos. Jelöljön ki egy
x-et minden sorban!)
1
2
3
4
5
6
7
• Egészségügyi alapellátás
• Szociális ellátás, támogatás,
segélyezés
• Sportolási lehetőségek
bővítése
• Kultúra, helyi értékek,
hagyományok őrzése
• Bölcsőde, óvoda bővítése,
fejlesztése
• Letelepedésért telkek,
lakóparkok kialakítása
• Civil közösségek támogatása
• Befektetésszervezés,
iparterület kialakítás
• Turisztikai vonzerő kialakítása,
vállalkozások támogatása
e téren
• Üzleti lehetőségek szervezése
a helyi kis- és középvállalkozásoknak
• Környezetszennyezés
csökkentése
• Adókedvezmény
helyi vállalkozásoknak
• Önkormányzati vállalkozások
létrehozása a jobb
foglalkoztatásért
• Zöldterület, parkok létesítése
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• Informatikai, okos-város fejlesztések,
nyílt wifi, e-ügyintézés,
mobil applikációk
• Közbiztonság
• Középfokú szakmai, technikusi
képzés kialakítása, fejlesztése
• Felnőttképzés, képességfejlesztés,
továbbképzés a helyieknek
• Kerékpárutak kialakítása,
karbantartása
• Helyi utak, járdák építése,
karbantartása, javítása
• Parkolási lehetőségek
kialakítása, karbantartása
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8. Mit gondol, a következő 5 évben hogyan fog alakulni Szikszó
gazdasági helyzete? (Tegyen x-et az igaznak vélt állítás mellé!)

5. Milyen területen szeretné látni leginkább a város fejlődését?

(Állítsa sorrendbe őket, írjon 1-est a legfontosabbhoz, majd így a 6-osig,
a legkevésbé fontosnak tartottig!)
O
 ktatási, szakmai képzési, továbbképzési intézmények,
szolgáltatások fejlesztése
Ipari vállalkozások, kézműipari tevékenységek fejlesztése
T
 urisztikai attrakciók fejlesztése, szálláshely, vendéglátás,
szolgáltatások
Ú
 j technológiákra, informatikára épülő innovatív, kreatív ipar
és tudásszolgáltató vállalkozások
K
 ereskedelem fejlesztése, új üzletek, bevásárlási lehetőségek
M
 ezőgazdasági termelés, helyi termékek és feldolgozásuk

6. Mit tesz Ön a város gazdaságáért? Mennyire jellemzők Önre
az alábbi tevékenységek, magatartások? (1 – egyáltalán nem
jellemző, 7 – nagyon jellemző. Jelöljön ki egy x-et minden sorban!)
1
2
3
4
5
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•H
 elyben vásárlok élelmiszert
• Helyben vásárlok iparcikket,
ruházatot
• A helyi piacon,
helyi emberektől vásárlok
• Itt van a fodrászom,
kozmetikusom, manikűrösöm
• Helyi mesterembereket
dolgoztatok, ha van (kőműves,
víz-, gázszerelő stb.)
• Szikszón sportolok, pihenek
• Szikszón szórakozom,
járok étterembe
• Melléktevékenységként termelek,
eladok zöldséget,
gyümölcsöt, virágot stb.
• Melléktevékenységként
kézműves termékeket,
ajándékokat készítek
• Saját vállalkozás,
vállalkozói tevékenység
indítását tervezem

7. Kérjük fogalmazza meg további gondolatait, javaslatait
a város gazdasági helyzetéről, fejlesztéséről!
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 ifejezetten erősebb lesz a város gazdasága
K
Csekély mértékben javulni fog a város gazdasága
Egyhelyben fog toporogni a város
Kis mértékben romlani fog a város gazdasági helyzete
Jelentősen romlani fog a város gazdasági helyzete

9. Melyik státusz jellemző Önre? (X-eljen!)

 zikszón élek, de nem itt van a munkahelyem
S
Szikszón élek és a munkahelyem is itt van

10. A válaszadó neme (X-eljen!)

férfi

11. A válaszadó életkora (X-eljen!)
18 év alatt

19–35

36–49

50–65

nő
65 év felett

12. A válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége (X-eljen!)

Általános iskola
Szakiskola, szakmunkásképző
Érettségi (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium)
Felsősokú szakképzés, technikum, felsőoktatási szakképzés
Diploma, felsőoktatás alap v. mesterképzés (főiskola, egyetem)

13. A válaszadó foglalkozása (X-eljen!)
Tanuló
Szellemi foglalkozású, alkalmazott
Gyes, gyed, főállású anya
munkanélküli, álláskereső

Fizikai dolgozó
Vállalkozó
Nyugdíjas, inaktív

14. A válaszadó családi állapota (X-eljen!)

Gyermek, nincs önálló háztartása
Egyedülálló, önálló háztartás, gyerek nélkül
Egyedülálló, önálló háztartás, gyerekkel
Házas, tartós párkapcsolat gyerek nélkül
Házas, tartós párkapcsolat gyerekkel

15. Hányan élnek együtt egy háztartásban
16. Mennyi az Ön háztartásában élők egy főre eső havi nettó
jövedelme? (X-eljen!)
Az országos átlagnál jelentősen kevesebb
Az országos átlagnál kevesebb
Az országos átlaggal megegyező
Az országos átlagnál több
Az országos átlagnál jelentősen több

