
TOP-2.1.2-16 „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA”-VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 

 

KÉRDŐÍV 

Solt Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” pályázati felhívás keretében 

környezetjavító és gazdaságélénkítő fejlesztést kíván megvalósítani a városközpontban. 

A fejlesztés előkészítésébe és tervezésébe be kívánjuk vonni a helyi vállalkozókat, felmérve az 

igényeket és szükségleteket. Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is szerepet vállal a fejlesztés 

megalapozásában, véleményével és ötleteivel gazdagítva azt. A kérdőív kitöltése önkéntes jellegű, 

anonim módon történik, tehát az egyes válaszadók nem beazonosíthatók. 

 

Válaszaira feltétlenül számítunk, előre is köszönjük! 

 

A megfelelő választ kérjük „X”-el jelölni!

 

1. Státusz: 

❐ Van működő vállalkozása 

❐ Volt vállalkozása, de megszűnt 

❐ Eddig nem volt vállalkozása  

 

2. Ha van vállalkozása, kérjük jelölje meg 

hány főt foglalkoztat 

❐ 1-5 fő 

❐ 6-10 fő 

❐ 10-50 fő 

❐ 51 fő felett 

❐ Nem releváns, mert nincs működő 

vállalkozásom 
 

3.     Ha van vállalkozása, kérjük jelölje meg 

hány éve működik: 

❐ 0-3 év 

❐ 4-10 év 

❐ 10 évnél régebben 

❐ Nem releváns, mert nincs működő 

vállalkozásom  

 

4. Milyennek tartja az üzleti/gazdasági 

környezetet jelenleg Solton?  

❐ Kifejezetten rossz 

❐ Az átlagosnál rosszabb 

❐ Átlagos 

❐ Az átlagosnál jobb 

❐ Kifejezetten jó

5. Hogyan ítéli meg vállalkozási/üzleti környezet kilátásait az elkövetkező években?  

❐ Reménytelen, további hanyatlásra számítok 

❐ Kissé romlik 

❐ Stagnálásra számítok 

❐ Enyhén javulni fog 

❐ Jelentős javulást prognosztizálok 

6. Három éven belül tervez-e új vállalkozás létrehozását vagy a meglévő bővítését a 

városközpontban? 

❐ Igen 

❐ Nem 

❐ Nem tudom  
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7. Egyetért Ön azzal, hogy a városközpontban lévő romos épületek helyére új kereskedelmi és 

szolgáltató ház épüljön?  

❐ Egyetért 

❐ Inkább egyetért 

❐ Nem ért egyet 

 

8. Egy új kereskedelmi és szolgáltató ház építése esetén érdekelné-e üzlethelyiség bérlése? 

❐ Igen  

❐ Nem  

❐ Nem tudom 

 

9. Ha érdekli új üzlethelyiség bérlése, akkor mekkora alapterületű üzletre lenne igénye? 

❐ 25 m² alatti 

❐ 25-50 m² közötti 

❐ 50-100 m² 

❐ 100 m² feletti 

❐ Nem releváns, mert nem érdekel új üzlethelyiség bérlése 

 

10. Ha érdekli új üzlethelyiség bérlése, akkor melyik funkcióhoz kapcsolódó tevékenységi kört 

tervez megvalósítani?  

❐ kereskedelmi funkció  

❐ szolgáltatási funkció 

❐ Nem releváns, mert nem érdekel új üzlethelyiség bérlése     

11. Mit gondol mely helyszín lenne a legalkalmasabb kereskedelmi, szolgáltató ház építésére: 

❐ Törley Bálint utca 4. szám- Zsolt utca környéke (Vajda-féle területrész, söröző) 

❐ Kossuth Lajos utca 44.,46. szám- Tamási Áron utca környéke (központban lévő 

szolgáltatóház melletti ingatlanok) 

❐ Kossuth Lajos utca 49. szám- Aranykulcs tér környéke (meglévő társasház parkolója) 

 

12. Mit gondol, mely tevékenységek ösztönöznék a helyi gazdaságfejlesztést és a lakosság jobb 

közérzetét Solton? (Több válasz is jelölhető!) 

❐ városi arculat erősítése 

❐ környezetrendezés (járdafelújítás, új padok kihelyezése) 

❐ zöldfelület rendezése 

❐ új parkolóhely létesítése 

❐ egyéb, mégpedig………………………………………………………………………………………………………… 
  

A kitöltött adatlapot 2017. január 30-ig kérjük visszajuttatni: 

• személyesen: Solt Városháza portája, Kissolt iskola étkezője (Nagymajori út 24.)                        

• postai úton: Solt Polgármesteri Hivatal (Solt, Béke tér 1., 6320) 

        kérdőív letölthető vagy kitölthető a www.solt.hu honlapon 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!  

Solt Város Önkormányzat és a Bács-Kiskun  

Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

http://www.solt.hu/

