
VÁROSI KONZULTÁCIÓ
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Döntsünk közösen a jövőnkről, kérjük töltse ki ezt a kérdőívet!

Városi konzultációs kérdőív az új könyvtár és tudásközpont helyszínéről

Amennyiben erre a kérdésre nemmel válaszolt, kérjük, válasszon az alábbi
javaslatok közül. Több lehetőségre is szavazhat igennel.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy jelentős döntések előtt kikérje a 
lakosok véleményét. Ezen kérdőíven Ön véleményt mondhat arról, hogy hol szeretné, ha felépülne az új könyvtárunk.

Egyetért ön azzal, hogy az új, modern hódmezővásárhelyi könyvtár és 
tudásközpont a Kossuth tér parkjában, a Sarokház mellett épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Dr. Rapcsák András út -Cukor utca 
-Könyves utca -Deák Ferenc utca által határolt telektömbön épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Deák Ferenc utca -Nagy Sándor utca
saroknál, a mostani kínai áruház és bank helyén épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Ady Endre utca -Tóalj utca
saroknál, a mostani Pelikán Hotel helyén épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Hotel Ginkgo mellett, a Nyizsnyai
Gusztáv- Zrínyi utca saroknál épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Zrínyi utca 12-14 szám alatt, a
jelenlegi parkolóban épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Tóalj utca (Rózsa utca tengely) füves
területen épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Kodály Zoltán utcai parkban (Árvíz
utcától nyugatra fekvő zöldterület) épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Andrássy úton, a Hód Áruház
helyén épüljön fel?

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Andrássy út-Lánc utca saroknál
épüljön fel?
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy jelentős döntések előtt kikérje a 
lakosok véleményét.  A konzultációs kérdőívnek ebben a részében a város életében nagy jelentőséggel bíró kérdé-
sekben kérjük ki az Önök álláspontját.

Egyetért-e ön azzal, hogy az Önkormányzat az állami fenntartású kórházat 
luxuskórtermek kialakítása helyett az ellátás minőségét javító fejlesztések-
ben támogassa (várólisták csökkentése, hálapénz visszaszorítása, járóbeteg-
ellátás fejlesztése - hogy ne kelljen egy gipszelésért Szegedre utazzunk)

Támogatja-e, hogy az önkormányzat 230 milliós újonnan elnyert európai uniós 
forrásból felújítsa és újranyissa a Teleki utca 10 szám alatti bölcsődét?

Egyetért-e ön azzal, hogy a magánszemélyek 2017-ig jelentős mértékű és 
rendszeresen megemelt építményadóját teljesen, 101 négyzetméter felett is 
eltöröljük?

Támogatja ön azt, hogy a Kaszap és a Hódtó utcák tehermentesítése érdekében 
új út épüljön a szennyvíztelep mellett?

Támogatja ön azt a tervet, hogy a strandfürdő területén ismét legyen kemping 
és a tanmedencénél három csúszda épüljön?

A Zöld Vásárhely projektben épült pihenőpark elnevezésére melyik név felelne meg önnek 
leginkább:
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o Kossuth Zsuzsanna pihenőpark      o Almási István park      o Hodtói Pihenőpark
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A konzultációs kérdőívet a következő helyszíneken elhelyezett véleményládákba dobhatják be:
Polgármesteri Hivatal 

Városi Könvtár
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Leadási határidő: augusztus 30.


