
Előterjesztés a xx. napirendi ponthoz 

 

 

Közvélemény-kutatási javaslat csendrendelet előkészítéséhez 

 

I. Általános tájékoztatás a csendrendelet létrehozására vonatkozóan: 

A tavaszi-nyári időszakban mind a kertvárosi, mind pedig a falusi övezeti besorolású telkeken 

zajjal járó kerti munkák (fűnyírás, szegélynyírás, sövény-nyírás) elvégzése szükséges. Az 

előzetes felméréseim (személyes megkeresések, facebook) alapján nem egyértelműen 

eldönthető, hogy a lakosság többsége „csendpárti” vagy éppen a „szabad fűnyírás” híve. 

Javaslom ezért egy kérdőíves közvélemény-felmérés végrehajtását (javasolt kérdőívet lásd 

mellékelve), amelyet minden háztartásba eljuttatva csekély költséggel, viszont nagy 

pontossággal tudnánk felmérni a lakosság (és nem csak a „hangadók”) véleményét a 

kérdésben.  

A kérdőívet terjesztését javaslom önkormányzati dolgozókkal megoldani, a kitöltött 

kérdőíveket pedig közösségi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba visszagyűjteni. (iskola, 

óvoda, együttműködési szándékuk függvényében: templom, boltok, fagyizók) 

A kérdőívek hitelességét javaslom önkormányzati bélyegzővel jelezni, viszont a 

visszakövethetőség látszatát is kerülni kell, ezért semmilyen sorszámot, vagy egyéb 

azonosítót nem javaslok rá. 

A visszaérkezett szavazatok egyszerű többsége alapján újabb előterjesztést készítek a 

lakosság igényeit tükröző csendrendelet megalkotására. 

II. Kérdőív javaslat: mellékletben 

 

III. Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

csendrendelet előkészítését segítő kérdéőíves felmérés tervét megtárgyalta és azt 

jóváhagyja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  aljegyző 

 

 

  



1. sz. melléklet a xx. napirendi ponthoz 

Javasolt kérdőív a csendrendelet előkészítését segítő felméréshez. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Tisztelt Lakosunk! 

 

Mint azt Ön is tapasztalta, áprilistól októberig folyamatosan szükség van a 

kertek karbantartására, melyek közül több tevékenység (fűnyírás, sövény-

nyírás) nagy zajjal működő eszközök használatával zajlik.  

 

Ezen egyszerű, névtelen kérdőívvel szeretnénk felmérni, hogy a lakosság 

számára a hétvégék csendje, vagy pedig a kertgondozás fontosabb-e? Az 

Önkormányzat a visszakapott kérdőívek kiértékelése alapján fog dönteni a 

szabályozás szükségességéről és módjáról. 

 

Kérjük jelölje meg azt az egy választ, amelyik az Ön és az Önnel egy 

háztartásban élők igényeit, véleményét a legjobban tükrözi. A kitöltött 

kérdőívet a falu több pontján elhelyezett gyűjtőládákba dobva tudja 

visszajuttatni.  

 

Segítő közreműködését előre is köszönjük! 

 

Lizákné Vajda Lívia 

polgármester 

 

______________________________________________________________ 

 

 

o Szeretném, ha a szombat délutánok (16:00 órától), valamint a vasár- és 

ünnepnapok lehetőség szerint csendben telnének. 

 

 

o Szeretném, ha  a vasár- és ünnepnapok csendben telnének, a 

szombati zajongással semmi gondom nincsen. 

 

 

o Szeretném, ha semmilyen korlátozás nem lenne, vasárnap is lehessen 

füvet nyírni.  

 

_____________________________________________________________________ 


