
Kérdőíves felmérés Pilisborosjenő külső településrészein 
élők számára 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a külső településrészeken élők érdekeinek folyamatos         
képviseletére létrehozta az állandó Külső Településrészek Bizottságát. A Bizottság most kérdőíves           
felmérést indít a külső településrészeken élők véleményének és igényeinek pontosabb megismerése           
érdekében. Célunk, hogy a korábbi fórumbeszélgetések alapján felállított problématérképet tovább          
pontosítsuk, és képet kapjunk arról, hogy a feltárt pontok milyen fontossági sorrendben követik egymást              
az itt élők számára. Ezen fontossági sorrendet figyelembe véve fogjuk kidolgozni a településrészek             
fejlesztési tervét. Kérjük szánjon pár percet a kérdések átgondolására, és a kérdőív kitöltésére, számunkra              
fontos az Ön véleménye! Kérjük, hogy minden, a háztartásban élő, 18. életévét betöltött személy töltsön               
ki egy kérdőívet! Amennyiben további kérdőívre van szüksége, letölthető nyomtaható változatot a            
www.pilisborosjeno.hu -n, nyomtatott változatot a hivatal ügyfélszolgálatán talál. A kitöltött kérdőíveket           
2020.11.02-ig lezárt borítékban leadhatja a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatában kihelyezett         
gyűjtőládába, a Panoráma utca 12. valamint a Téglagyári út 30. postaládáiba. 
 
A külső településrészekkel kapcsolatban összegyűjtött feladatokat és problémákat két csoportba osztottuk.           
Kérjük, hogy mindkét problémcsoportból válassza majd ki az Ön számára legfontosabbakat! 
 
Kérjük válassza ki és rangsorolja az Ön számára a 3 legfontosabb tényezőt az első              
problémacsoportból! 
 
Az alább látható probléma táblázatból kérjük válassza ki az Ön számára 3 legfontosabbat és írja be a                 
lenti üres táblázatba. 

 
ELSŐ PROBLÉMACSOPORT 
 

Vízelvezetés hiánya, 
ennek következményei 

Utak hiánya, rossz 
útburkolatok kátyúk, 

por 

Járda hiánya, 
veszélyes közlekedés 

Közvilágítás hiánya 

Kerékpárút hiánya Nehézkes bejárás a 
faluba 

Nehézkes bejárás 
Budapestre 

Zebra hiánya, 
veszélyes az átkelés 

 Szennyvízelvezetés 
hiánya 

Közösségi terek 
hiánya 
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Kérjük ide írja be a fentiek közül: 
 

Számomra az 1. legfontosabb probléma ………………………………………….. 

Számomra a 2. legfontosabb probléma ………………………………………….. 

Számomra a 3. legfontosabb probléma ………………………………………….. 

 
 
Most arra kérjük, válassza ki és rangsorolja az Ön számára 3 legfontosabb tényezőt a              
második problémacsoportból! 
 
Az alább látható táblázatból kérjük, válassza ki az Ön számára 3 legfontosabbat és írja be a lenti üres                  
táblázatba. 

 
MÁSODIK PROBLÉMACSOPORT 

 

Területek jogi 
rendezetlensége 

A lakos és egyes 
ingatlanfejlesztők 

közötti elmérgesedett 
viszony 

Kulturális 
programok, 

szolgáltatások 
hiánya 

Szemetelés, illegális 
szemétlerakás, 

roncsautók 

Műanyagok, nedves 
zöldhulladék, veszélyes 

anyagok égetése 

Közbiztonság Postai szolgáltatás 
hiánya 

Orvosi ellátás hiánya 

Átmenő forgalom Parkoló autók okozta 
közlekedési problémák 

Környezet (köz- és 
magánterület) 

rendezetlensége 

 

 
 

Kérjük ide írja be a fentiek közül: 
 

Számomra az 1. legfontosabb probléma ………………………………………….. 

Számomra a 2. legfontosabb probléma ………………………………………….. 

Számomra a 3. legfontosabb probléma ………………………………………….. 
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Ismer olyan, a településrészt érintő problémát, ami nem szerepel a fenti problématérképeken, de az 
Ön számára fontos? 
Kérjük röviden írja le és ossza meg velünk véleményét! 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Mit gondol, megfelelő tájékoztatást kap-e az önkormányzattól a településrészt érintő 
tervekről, intézkedésekről? 
 
Kérem értékelje egy 0-10-ig terjedő skálán, ahol az 0 jelentése - egyáltalán nem kap elegendő 
tájékoztatást, a 10 jelentése - Teljesen elégséges tájékoztatás kap.  
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre! 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

                                                                                                             

Tapasztal-e bármilyen irányú változást az önkormányzattól kapott tájékoztatást illetően 2019 
novembere óta? 
 
❏ Nem tapasztalok érdemi változást 
❏ Előrelépést tapasztalok az önkormányzattól kapott tájékoztatásban 
❏ Visszalépést tapasztalok az önkormányzattól kapott tájékoztatásban 
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Jellemzően milyen forrásból tájékozódik a falu/önkormányzat híreiről? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre, több választ is bejelölhet! 
 
❏ Az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.pilisborosjeno.hu) 
❏ Az önkormányzat hivatalos Facebook oldaláról 
❏ A kihelyezett tájékoztató táblákról 
❏ A Pilisborosjenői Hírmondóból 
❏ A Zsákfalvi Riporterből 
❏ A 2097 Falufórum Facebook csoportból  
❏ Más pilisborosjenői civil szervezet honlapjáról, Facebook oldaláról 
❏ Környező lakosoktól, szomszédoktól, ismerősöktől 
❏ Egyéb: …………………………………………………. 

 
 
 
Milyen gyakran jár be Ön egy átlagos hétköznap az ófaluba/faluközpontba? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre! 

 
❏ Naponta többször 
❏ Naponta 
❏ Hetente néhányszor 
❏ Hetente egyszer 
❏ Havonta néhányszor 
❏ Havonta egyszer  
❏ Ritkábban, mint havonta 
❏ Egyáltalán nem járok az ófaluba/faluközpontba 

 
 

Jellemzően milyen céllal jár Ön az ófaluba/faluközpontba? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre. Több választ is bejelölhet. 

 
❏ Munka 
❏ Polgármesteri hivatali ügyintézés 
❏ Óvoda 
❏ Iskola 
❏ Posta 
❏ Orvos, Eü. szolgáltatások 
❏ Kulturális programok 
❏ Rokonok, barátok látogatása 
❏ Egyéb: …………………………………………………. 
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Az M0 Északi szektor 10 – 11. sz. főutak közötti szakasz tervezése során szükségessé vált a jelenleg a                  
Kövesbérci utat a 10-es úttal összekötő útszakasz kiváltása, mely a tervek szerint a Téglagyári              
buszmegállónál kialakítandó körforgalomtól a Kövesbérci út-Hegyalja út kereszteződéséig tartana. A 730           
m hosszú 2x1 sávos útszakasz a rekultivált bányán keresztül vezet majd, megépítése az ipartelepi              
bekötőúttól függetlenül megtörténik, amennyiben az M0 északi szakasza megépül a lakóterület           
megközelíthetőségének biztosítása érdekében. A térképen ez a kékkel jelzett szakasz. 
Az Ipartelepi bekötőút néven ismert útszakasz az aktuális tervek szerint ezen út 2x1 sávos              
meghosszabbítása a Budai utat (11101. j út) keresztezve a Budai és Főút közötti Kereskedelmi-szolgáltató              
területig, 1700 m hosszan. Elsődleges célja e gazdasági övezet közvetlen összekapcsolása a 10-es úttal. A               
térképen ez a pirossal jelölt szakasz. 
A végpont kijelölése az önkormányzat feladata, a térképen a legutolsó, még az előző testület által kijelölt                
hivatalos végpont látható. 
A projektről további információt a www.pilisborosjeno.hu/bekotout oldalon olvashat. 
A fejlesztési terv jelen állása szerint az ábrán látható tételeket tartalmazza:  

- Téglagyári körforgalom 
- Kövesbérci domboldal megközelíthetőségét szolgáló út 
- Ipartelepi bekötőút 
- Járda a Téglagyár és a Kövesbérci utca között 
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Mi a véleménye egy ilyen bekötőút építéséről a 10-es út és a Budai út között? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre. 

 
❏ Támogatom 
❏ Támogatom, de csak feltételekkel, éspedig: 

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

❏ Nem érint a dolog 
❏ Nem támogatom 
❏ Kifejezetten ellenzem 
❏ Nem tudom megválaszolni 

 
Milyen előnyeit látná egy ilyen bekötőútnak?  
Kérjük, röviden írja le és ossza meg velünk véleményét! 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Milyen hátrányát látná egy ilyen bekötőútnak?  
Kérjük, röviden írja le és ossza meg velünk véleményét! 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Az Ön életkora? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre 
 
❏ 18-30 
❏ 31-40 
❏ 41-50 
❏ 51-60 
❏ 61-70 
❏ 70+ 

 
Ön melyik településrész lakosa? 
Kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre 
 
❏ Bécsi út  - Tücsök utca 
❏ Panoráma út és környéke 
❏ Téglagyár 
❏ Malomdűlő 

 
 

Kérdőívének hitelesítéséhez kérjük adja meg adatait! FIGYELEM! A személyes adatok megadása 
nélkül a kérdőívet nem tudjuk figyelembe venni!  

 
 

Név:..................................................................................................................................... 
 
Cím:..................................................................................................................................... 
 
Aláírás:................................................................................................................................ 
 
 Aláírásommal elfogadom a kérdőív végén olvasható adatkezelési szabályzatot. 

 
 
 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDÉSEINKRE ÉS EZZEL SEGÍTI PILISBOROSJENŐ 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  MUNKÁJÁT! 

 
 

A kitöltött kérdőíveket 2020.11.02-ig lezárt borítékban leadhatja a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatában kihelyezett gyűjtőládába, a Panoráma utca 12. valamint a Téglagyári út 30. 

postaládáiba. 
 

8 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Adatkezelő megnevezése 

Jelen tájékoztató, 2020. október 08. napjától hatályos, a Pilisborosjenő Község Önkormányzat (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.,                 
telefonszám: + 36 26 336 028, e-mail: info@pilisborosjeno.hu által végzett kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatkezelésről ad kivonatos                
felvilágosítást. Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikk alapján nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére. Adatkezelő továbbá nem                
továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során                
megfelel a szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő mindenkor hatályos, részletes adatkezelési              
szabályzata megismerhető a www.pilisborosjeno.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon. 

2. Adatkezelés 

Adatkezelés  célja 

 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Külső    
Településrészek Bizottsága jelen kérdőív segítségével     
kívánja megismerni a külső településrészeken élők      
véleményét és pontosabb igényeit. 

Célja a már felállított problématérkép     
további pontosítása a kitöltött kérdőívek kiértékelését      
követően, illetve ez alapján a településrészek fejlesztési       
tervének kidolgozása. Az űrlapok kiértékelését     
követően, anonimizált statisztikai összefoglaló készül.     
Az űrlap kitöltői hozzájárulnak az űrlapon megjelölt,       
valamint adott esetben a megjegyzés rovatban általuk       
megadott egyéb személyes adataik kezeléséhez,  
amelyek alábbiak szerint kerülnek kezelésre: 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Külső    
Településrészek Bizottsága jelen kérdőív    
segítségével kívánja megismerni a külső 
településrészeken élők véleményét és pontosabb     
igényeit. Célja az ipartelep helyének, valamint      
annak bekötő útja nyomvonalának kijelölése során      
a településen élők álláspontjának megfelelő     
nyomatékkel történő érvényesítése. Az űrlap   
kitöltői hozzájárulnak az űrlapon megjelölt,     
valamint adott esetben a megjegyzés rovatban      
általuk megadott egyéb személyes adataik     
kezeléséhez, amelyek alábbiak szerint kerülnek  
kezelésre: 

- jogalapja: 

 

 
az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a)              
pontja alapján 

 
-  kezelt személyes adatok 

 

 
név, lakcím, korcsoport és adott esetben az Ön által megadott bármilyen más személyes adat. 

 

- időtartama 

 

 
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de     
legfeljebb a felmérés határidejét, 2020. október 30.       
napját, követően az adatok kiértékeléséhez szükséges      
időtartamba, legfeljebb további 60 napig. 

 
az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de     
legfeljebb a bekötő útnak az Önkormányzat általi       
kijelölése, valamint annak a NIF Zrt. általi       
elfogadását követő 60 nap. 

 
- hozzáférők köre 

 

 
adatkezelő Pilisborosjenő Község Önkormányzata és     
informatikai munkatársai 

 
adatkezelő Pilisborosjenő Község Önkormányzata    
és informatikai munkatársai 

- adatfeldolgozó 

 

 
adatkezelő külső adatfeldolgozóként Google Ireland Limited-et (székhelye: Gordon House, Barrow Street    
Dublin 4, Írország) veszi igénybe 

3. Adattárolás és -biztonság 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, valamint az általa igénybe vett                  
alábbi szolgáltató által üzemeltetett rendszerekben, illetve szervergépteremben kerül sor: 

Google Forms által biztosított felhő alapú szolgáltatás és tárhely (Google Ireland Limited, székhelye: Gordon House, Barrow Street Dublin 4,                   
Írország; Elérhetőség: https://policies.google.com/?hl=hu). 

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az                
általa kezelt személyes adatok védettek legyenek. 
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4. Érintetti jogok 

Az érintett írásban az adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségein vagy az adatvedelem@pilisborojeno.hu                
e-mail címen keresztül az alábbi az alábbiak szerinti jogainak gyakorlása végett. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen                 
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett személyazonosságáról az adatbiztonsági követelmények betartása, valamint az érintetti jogok              
védelme érdekében. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 

4.1 Az érintett hozzáférési joga 

Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult               
megismerni ennek részleteit. 

4.2 A helyesbítéshez való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (pl.:                 
helyesbítheti megváltozott elérhetőségi adatait, így e-mail címét). Az adatkezelés céljának figyelembe vételével jogosult arra, hogy kérje a                 
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4.3 Törléshez való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – adott esetben - indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. 

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére -, feltételek mellett - Adatkezelő korlátozza az adatkezelést 

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – ilyen irányú kérésére - tagolt, széles körben                    
használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

4.6 A tiltakozáshoz való jog 

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból adott esetben, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

5. Érintett jogorvoslati lehetősége 

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében                  
panaszával a hatósághoz fordulhat. 

5.1 Felügyeleti hatóság 

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből                
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.               
Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (telefon:              
+36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 

5.2 Bírósági eljárás megindítása 

Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást - a                      
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes törvényszékeket, illetve                  
elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
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