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Klímavédelmi kérdőív  

 

Szorgalmatos Önkormányzata pályázat útján tervezi a községi klímastratégia 

készíttetését. Ehhez kapcsolódóan az Ön véleményére is kíváncsiak vagyunk. 

Kérjük, segítse a klíma-védelem ügyét a kérdőív kitöltésével!  

 

A község közössége ebben a témában is gondolkozás átalakítást végezhet: 

energiatermelés, energiafelhasználás, közlekedési és fogyasztási szokások.  

Elsőnek kérdésekre kérjük a válaszaikat, a hagyományos 0-5 szám-értékeléssel (0: 

nem, 1: alig, 2: kissé, 3: néha, 4: jól, 5: igen/kiválóan).  

Lehetőségük van egyéni észrevételek rövid/címszavas közlésére.  

 

A Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatását 2020. október 6-ig kérjük:  

- Polgármesteri Hivatal 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a (Dankó Zita) vagy 

- Polgármesteri Hivatal e-mail: pm@szorgalmatos.hu 

 

Nem kérjük személyi adatok közlését; de az azonosítható beküldők között 20.000 Ft 

értékben „zöld” ajándékok kerülnek kisorolásra és részükre hírlevelet biztosítunk.  

 

 

 Köszönettel:  

 Fülöp Adrián 

 polgármester 

 

mailto:pm@szorgalmatos.hu
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Kérdések  

 

1. Szükség van helyi klímastratégiára?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tapasztalta-e, hogy szélsőségesebbé vált az éghajlat?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Karbon-semlegessé tehető a gazdálkodás?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Kedvezőnek tartja-e az alternatív energia (nap/szél/víz stb) használatát?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Szeretne aktív energiatermelővé válni?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Segítené a klímavédelmi programot?  

értékelés:   

0: nem,  1: alig,  2: kissé,  3: néha,  4: jól,   5: igen/kiválóan 

egyéni észrevétel: 

………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

Szorgalmatos, 2020. szeptember 29. 


