Kedves Nagycenkiek!
Egy törvény általi kötelezettség keletkezett a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére,
s ezt szeretnénk együttműködve, a helyben élők véleményére támaszkodva létrehozni. A minél pontosabb kép érdekében adjuk közre ezt a kérdőívet. A kitöltés természetesen névtelen,
az adatokat titkosan kezeljük, a válaszadás önkéntes, azonban az értékelés hatékonyságát növeli, vagy az biztosítja, ha a kérdőív végén megadja az utca nevét is, amelyben lakik. A kérdőívet egy családból többen is kitölthetik.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!
Kérjük, hogy a kitöltés során jelölje meg az Önnek megfelelő választ!
Mit jelent Önnek a Világörökség cím?
büszkeséget

Világörökségi nap
a Széchenyi kastélyt

semmit

ápolni a hagyományt

sok turistát

védeni a szépet
egyéb:

Mik azok, amiket legjobban szeret a településén? TÖBB VÁLSZT IS MEGJELÖLHET!.
ahogy feltűnik
a kertek
a templom

a házsorokat
a kerítések
a Fertő

a házakat
az utcák fái, fasorok
a pajták

az utcák kanyarodását
a parkok
a szobrok

Mit lát gondnak, problémának? KÉRJÜK, HÁRMAT JELÖLJÖN!
kevés a jó járda

szűkek az utcák

nincs elég parkolóhely az utcán

sok a gyors kerékpár

kevés a fa az utcán

nem biztonságos a közlekedés

magasak a házak

nem jó a vízelvezetés

egyéb:

Mit gondol, milyen tető illik az Ön településén a házakhoz?

kontyolt nyereg

sátortető

oromfalas nyereg

lapos-tető

alacsony mediterrán

utcával párhuzamos nyeregtető
Mit gondol, milyen tető illik az Ön utcájában a házakhoz?
kontyolt nyereg

sátortető

oromfalas nyereg

lapos-tető

alacsony mediterrán

utcával párhuzamos nyeregtető
Előírná-e – a világörökségre is tekintettel – hogy milyen új tetők készüljenek?
igen

nem

talán

Ön szerint mikor harmonikusabb az utca képe?

nem mindenütt

Ha sokféle formájú és méretű épület van.

Ha az épületek mérete közel azonos.

Ha a tető formák hasonlóak.

Ha a formák és méretek is hasonlóak.

Milyen színű épületeket látna szívesen az utcájában? TÖBB VÁLSZT IS MEGJELÖLHET!
fehér

halvány, meleg

mindegy, de halvány

élénk színek

teljesen mindegy

élénk színek

teljesen mindegy

Milyen színű épületet nem látna szívesen az utcájában?
fehér

halvány, meleg

mindegy, de halvány

Ön szerint szabályozzák, hogy milyen színűek legyenek egy-egy utcában az épületek?
igen

talán

nem

nem mindenütt

Önnek milyen tetőfedés tetszik?
agyag cserép
színes mázas cserép

színes pala

bitumen zsindely

szürke pala

fém cserepes lem.

nád
mediterrán cserép

Ültetne-e még fát a saját utcájába?
igen

nem

talán

nem mindenütt

mindkettőt

egyiket sem

Ültetne fát, bokrot a saját telkén?
igen, fát

igen, bokrot

Milyen kerítést lát/látna szívesen a településen? KÉRJÜK, KETTŐT JELÖLJÖN MEG!
sövény

tömör fal

drótháló

kovácsoltvas

fa

beton

Milyen fajta hirdetést tart jónak az utcákon? TÖBB VÁLSZT IS MEGJELÖLHET!
hirdetőtábla

ajtóra, oszlopra tett papír

óriásplakát

cégér

mobil hirdetőtábla

beragasztott üvegportál

Ön szerint az új utcáikban a házak hogyan épüljenek?
ritkábban

sűrűbben

ritmusosan

nem tudom

Ön szerint a meglévő házak felújításánál, átépítésénél mi az, amit meg kell őrizni? TÖBB
VÁLSZT IS MEGJELÖLHET!

az épület arányait

a homlokzat színét

a tetőfedés anyagát

a homlokzat díszítését

a homlokzat anyagait

a lábazat anyagát

a nyílások arányait

az ablak típusát (osztás)

semmit

A kérdőív végén, néhány a kitöltő személyére vonatkozó adatot kérünk Öntől.
Erre azért van szükségünk, hogy a különböző helyen élők véleménye miben, hogyan tér el.
Melyik utcában, településrészen lakik? …………………………………………………..
Mióta lakik a településen? év:……………………

itt született

Ha szeretne még leírni valamit a településképpel kapcsolatban, kérjük írja le röviden:
(Szükség esetén külön lapot is csatolhat.)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Ön ezt a kitöltött kérdőívet 2017. június 21-ig leadhatja az következő helyeken: Nagycenk,
Önkormányzati Hivatal, Gyár u. 2. ( gyűjtődobozba, vagy a munkatársak részére átadva )

