Helyi közösségi közlekedés fejlesztése
TISZTELT GYÖNGYÖSI LAKOSOK!
Gyöngyös város vezetői és képviselő-testülete a 2020 júniusi testületi ülésen arról döntött,
hogy felülvizsgálja a város helyi közlekedését.
Az új menetrendet és az útvonalat az Önök segítségével szeretnék kialakítani.
A kérdőív kitöltése anonim, 3-4 percet vesz igénybe.
Az általános személyi adatokat statisztika készítéshez használjuk fel.
A válaszokat 2020. július 12-ig várjuk.
emailen: busz@gyongyosph.hu
postán: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. kérjük írja rá a borítékra „helyijárat-kérdőív”
személyesen: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Az ügyfélfogadó helyiségben a kihelyezett kérdőívgyűjtő-dobozba dobhatják be.

A kérdőív kitöltése előtt tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy melyek azok a tények,
amelyek miatt szükséges a helyi autóbuszos közlekedés átalakítása.
1. Az önkormányzat 2019-ben 98.7 millió forint támogatást nyújtott a Volán Zrt.-nek, hogy
működtesse a helyi
járatokat. A támogatás a 2000-es évek elején még 4-6 millió forint volt. A közszolgáltató
előzetesen már jelezte, hogy költségei növekedtek, és szeretné az önkormányzati
támogatás, vagy a menetdíj összegét megemeltetni 2020-ban.
2. A korábbi utasforgalmi számlálás szerint alacsony a helyijáratok kihasználtsága.
3. A kormány döntése miatt a gépjárműadó elvonása idén 100 millió 200 ezer forintos
kiesést jelent a városnak, amely 2024-ig nem is számolhat ezzel a bevétellel. Az elmaradt
idegenforgalmi adó és parkolási díj 70-90 millió forintos, míg a vírushelyzet okozta
termelés-visszaesés miatt lecsökkent iparűzésiadó-bevétel a becslések alapján mintegy
380 millió forintos hiányt jelent ebben az évben Gyöngyösnek.
4. A helyi járatos szolgáltatást az önkormányzat továbbra is fent kívánja tartani, úgy, hogy ez
egyébként nem kötelező közszolgáltatás.
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1. Ön szokott helyi járattal utazni?
◯
◯

Igen
Nem

2. Amennyiben nem utazik a helyi járatokon, miért nem használja?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Amennyiben utazik, meg van elégedve a helyi járatos szolgáltatással?
◯
◯

Igen
Nem

4. Amennyiben nincs megelégedve a szolgáltatással, mi a probléma vele?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Hányszor utazik/utazna helyi járatos buszon?
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Mindennap
Minden iskolai/munkanapon
Kizárólag hétvégén
Hetente 1-2-szer
Havonta
Csak ha nagyon muszáj
Soha nem utazom

6. Melyik indulási időpont lenne Önnek a legfontosabb, melyik buszmegállóból és
miért? (Több időpont és helyszín is megadható.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Milyen célból használja / használná a helyi járatot?
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Munkába járáshoz
Iskolába járáshoz
Kórház / egészségügyi intézmény elérésére
Ügyintézéshez
Autóbusz-pályaudvara való eljutáshoz
Családtag / ismerős felkeresésére
Szabadidős tevékenységre való eljutáshoz (strand, sportcsarnok, műv. központ, stb.)
Bevásárlásra
Egyéb:
………………………………………………

8. Ön szerint melyek azok a helyek a városban, amelyeket érintenie kellene az új helyi
járatos autóbuszoknak?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Ön szerint fontos, hogy... (több is kijelölhető)
◯
◯
◯
◯
◯

Elektromos buszok közlekedjenek
Alacsonypadlós buszok közlekedjenek
20 fős midibuszok közlekedjenek
70 fős buszok közlekedjenek
Közel legyen a buszmegálló

10. Az Ön neme?
◯
◯

Nő
Férfi

11. Ön...
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

általános iskolás
középsikolás / egyetemista
aktív dolgozó egy műszakban
aktív dolgozó több műszakban
nyugdíjas 65 év alatti
65 év feletti
munkanélküli
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12. Ön gyöngyösi lakos?
◯
◯

Igen
Nem

13. Amennyiben Ön gyöngyösi lakos, melyik városrészben / utcában lakik?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönjük, hogy válaszaival segít kialakítani Gyöngyösön a helyi járat új
menetrendjét és útvonalát!
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