KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

Nagyatád és környéke szennyvíz-csatornahálózatának
és Nagyatád szennyvíztisztító telepének fejlesztése
KEOP-7.1.2.0-2008-0224

Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád (Kivadár), Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály, Tarany

Kérjük, járuljon hozzá a beruházás sikeréhez azzal, hogy válaszol kérdéseinkre !

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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1.

Milyen forrásokból szokott tájékozódni a helyi hírekrıl?
(több válasz is adható!)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2.

nyomtatott újságok
helyi TV
internet
önkormányzati hirdetıtábla
szórólapok
ismerıs, családtag információja

Melyik információforrást tartja a leghitelesebbnek?
(több válasz is adható!)
a.
b.
c.
d.

nyomtatott újságok
helyi tv
lakossági fórum
önkormányzati szórólap/hirdetmény

3. Hallott már az Európai Unió által támogatott szennyvízkezelési projektrıl,
amely az Ön településén indulna a jövıben?
A. igen
B. nem
4. Támogatja, jónak tartja a csatornahálózat kiépítésének tervét?
A. igen
B. nem
5. Tudja Ön, hogy hány településen oldaná meg a szennyvíz elvezetését ez a
beruházás?
a. 1
b. 2-5 között
c. 9
6. Van ismerete arról, hogy az Európai Unió milyen mértékben támogatja a
szennyvízberuházást?
a. maximum 70 %
b. maximum 85 %
c. maximum 50 %

7. Ön szerint mennyibe kerül Nagyatád és környékének (9 település)
szennyvíz-csatornahálózatának kiépítése és a nagyatádi szennyvíztisztító
telep fejlesztése?
a. 500- 1000 millió között
b. 1 milliárd körül
c. meghaladja a 4 milliárdot
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8. Ön szerint a lakosok hány százalékának akarata/hozzájárulása szükséges
ahhoz, hogy az Európai Unió anyagi támogatást adjon a beruházáshoz?
a. 100 %
b. 75 %
c. 50 %
9. Mit gondol, milyen összegő hozzájárulást kíván a csatornahálózatra való
csatlakozás a családoktól?
a. 260 ezer Ft
b. 200-300 ezer Ft között
c. 350 ezer Ft
10. Tudja Ön, hogy milyen célt szolgál a Víziközmő Társulat?
a. a lakossági hozzájárulás összegyőjtését intézi a Társulat
b. soha nem hallottam róla
11. A lakosok hány százaléka alapíthatja meg a Víziközmő Társulatot?
a.
b.

100 %
67 %

12. Ön szerint kell-e változtatni a szennyvízkezelés jelenlegi gyakorlatán?
A. igen
B. nem
13. Szokott errıl a témáról beszélgetni ismerıseivel, családtagjaival?
A. igen
B. nem
14. Ha lenne tájékoztató fórum a programról, részt venne rajta?
A. igen
B. nem
C. nem tudja
15. Ön szerint jár-e majd elınyökkel a beruházás?
A. igen
B. nem
16. Érdekli Önt, hogy mi történik a háztartásokban keletkezett
szennyvízzel?
A. igen
B. nem
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17. Vajon miért fontos, hogy törıdjünk a szennyvíz ártalmatlanításával?
(több válasz is adható!)
A. nem kerül káros anyag a természetbe
B. a szag ne legyen érzékelhetı
C. a gyerekek, unokák egészséges környezetben nıjenek fel

18. Ha megvalósul a beruházás, Ön rácsatlakozik a rendszerre?
A. igen
B. nem
C. még nem döntöttem

19. Mit gondol, miben hozhat változást a szennyvízhálózat kiépítése?
(több válasz is adható!)
A. a család életében, komfortérzetében
B. a település gazdasági helyzetében
C. a település fejlettségi szintjében, környezetének tisztaságában

20. Mit gondol: egészségkárosító a szennyvíz talajba jutása?
A. igen
B. nem
21. A kérdezett neme
A. férfi
B. nı
22. A kérdezett kora:
A. 18–30 év
B. 30–40 év
C. 40–50 év
D. 50–60 év
E. 60 fölött

23. A kérdezett dolgozik?
A. aktív munkavállaló
B. munkanélküli
C. nyugdíjas
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