
Kérjük,  Szécsény  Város  szociális  helyzetének  feltérképezéséhez,  szolgáltatásainak  hatékonyabbá
tételéhez a kérdések megválaszolásával szíveskedjék hozzájárulni! 

A kérdések a háztartásra   vonatkoznak!

Adatkezelési tájékoztatás

A  kérdőív  kitöltése  önkéntes:  név  nélkül  és  személyhez  nem  köthető  módon  kerül
kitöltésre.  A kérdőív  kitöltésével  a  háztartás  nem  lesz  beazonosítható,  az  adatok
kifejezetten  a  kutatás  összegző  eredményéhez  (Szécsény  Város  szociális
térképének  elkészítéséhez)  járulnak  hozzá,  harmadik  személy  számára  nem  lesz
hozzáférhető.

I. Támogatási lehetőségek, információk
1) Az elmúlt 1 évben fordult-e a következő szervezetekhez?

 Önkormányzat
ha igen, milyen ügyben: 
…………………………………………...
 Munkaügyi Központ
 Járási Hivatal
 Egyház 

 Szociális Alapellátó Intézmény
 Magyar Vöröskereszt
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 Mozgáskorlátozottak egyesülete
 Egyéb

2) Honnan értesül támogatási lehetőségekről, programokról?

 Ismerős, magánszemély

 Helyi média

 Hivatal

 Szórólap

 Internet, közösségi oldalak

 Háziorvos, egészségügyi intézmény

 Szociális szolgáltató

 Egyéb

3) Milyen segítséget, támogatást igényeltek az elmúlt 1 évben?

 Tüzelő
 Élelmiszer
 Áramtámogatás
 Gáztámogatás
 Ruházat
 Bútor
 Gyógyászati segédeszköz
 Háztartási berendezés, felszerelés 

 Kerékpár
 Bérlakás
 Építési alapanyag
 Gyermekruha, gyermekjáték, pelenka
 Szociális pénzbeli támogatás
 Egyéb: ……………………….
…………………. 

II. Intézményi ellátások

1) Milyen intézményi ellátások és /vagy szolgáltatásokat  vesz igénybe a 
háztartás?

Szolgáltatás Állami/Önkormányzati Civil Egyházi Elégedettség
1. egyáltalán nem
2. teljesen elégedett

Nappali ellátás
Házi segítségnyújtás
Nyugdíjas Klub
Bölcsőde
Étkeztetés
Családsegítő szolgálat

2) Ha nem elégedettek (1-2 közötti osztályozás), akkor annak mi az oka? Milyen 
elvárásai lennének? Ha az ellátás igénybevétele nehézséget jelent, akkor miben,
miért?

……………………………………………………………………………………………



III. Egészségügy

1) Van-e háztartásában (több válasz is megjelölhető)
 Fogyatékkal élő
 Tartósan beteg
 Pszichés betegség

 Ápolásra, gondozásra szoruló személy 
(állandó felügyeletet igénylő)
 Nincs 

2) Gondot okoz-e az ellátásuk?
 Nem 
 Igen  (ha igen, akkor ez okoz gondot) 
több válasz is megjelölhető
 Anyagi
 Felügyelet

 Időhiány
 Személyi vagy intézményi segítség       
hiánya
 Egyéb

3) Kihez fordultak / kaptak-e segítséget ezen a területen?
………………………………………………………………………………………………………

4) Jelent-e a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése gondot?  
 Igen  Nem

………………………………………………………………………………………………………

IV. Lakás
1) A lakás jellege:
 Családi ház
 Tömblakás/társasház
 Önkormányzati bérlakás

 Nyaraló, hétvégi ház
 Nem lakáscélú építmény
 Közterület

2) A lakás komfortfokozata:

 Összkomfortos
 Komfortos

 Félkomfortos
 Komfort nélküli

3) A lakóingatlan mérete: 

 0-10 m2
 11-25 m2
 26-50 m2
 51-75 m2

 76-120 m2
 120 m2 felett

4) A lakás tulajdonviszonyai

Saját
Bérelt
Szolgálati lakás

Szívességi lakáshasználók
Egyéb

5) Fűtés jellege:

Fa
Szén
Gáz
Villany

Távhő
Olaj
Alternatív (nap-, szélenergia)
Egyéb: …………………….. 

6) Művelnek-e kertet:

 Igen
 Ha igen, csak saját célra 
 Eladásra (is)

 Nem



7) Háztartás/ingatlan felszereltsége, jellemzői:  (több is megjelölhető) 

 Konyhakert
 Virágoskert
 Termőföld
 Iroda/üzlet/műhely
 Internet elérés
 Számítógép
 Mosógép
 Okostelefon

 Mosogatógép
 2 évnél idősebb autó
 2 évnél fiatalabb autó
 Szauna
 Nyaraló
 Sporteszközök 40 ezer forint fölött
 Bejárónő/takarító
  

 8) Terveznek-e költözést 2 éven belül?

 Igen, a városon belül
 Igen, más településre

 Nem

V. Család / háztartás helyzete
1) A háztartás / család formája:

 Teljes család
 Egyszülős család
 Egyszemélyes háztartás

 Többgenerációs család
 Összetett család
 Vegyes háztartás (nem család jellegű

2) Életkor:
a) a legfiatalabb a háztartásban: ..…………hónap / év
b)  legidősebb a háztartásban: …….………év  

3) A háztartásban élők megélhetési forrásai:  

Munkaviszonyban
áll

Vállalkozó Alkalmi
munkát
végez

Nyug-
díjas

Egyéb ellátás: 
- GYES
- GYED
- GYET
- Szociális 

segély
- Munkanél-
- küli ellátás
- Ápolási díj

Családfő
Családfő
Házastársa/
élettársa
A táblázatban kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre!

5) Eltartottak a háztartásban: 

ELTARTOTT FŐ ISKOLAI
VÉGZETTSÉG

Gyermek

Tanuló (18 év feletti)

Háztartásbeli

Megváltozott 
munkaképességű
Pénzbeli ellátás nélküli

Munkanélküli pénzbeli 
ellátás nélküli

6) A gyermekek napközbeni ellátása megoldott-e, s hogyan? (bölcsőde, óvoda, családi 
napközi, egyedi megoldás: szomszéd, nagymama, bébiszitter, stb.) 

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

7) Van-e közmű-tartozása a háztartásnak?



 Igen
Ha igen, milyen jellegű: 
…………………………

 Nem

8) A közmű kifizetésének módja: 

Időben, gond nélkül Időben, de nehézségek
árán

Nagy nehézségek árán

Saját erőből
Önkormányzati 
támogatással
Egyéb támogatással

9) Hitel és törlesztésének módja: 

Kölcsön 
magánszemélytől
Személyi hitel
Jelzáloghitel
Áruhitel
Egyéb hitel

10) A hiteltörlesztés nehézségének oka: (Kérjük, fejtse ki!) 
………………………………………………………………………………………………….

11) A háztartás rendelkezik-e megtakarítással:

   Igen  Nem

VI. Munkaviszony és bevételek

1) Mennyire érzi biztosnak a fő kereső a munkahelyét? ……..  
( 1 – egyáltalán nem, 5 – teljesen biztos) 

2) Amennyiben munkanélküli van a háztartásban, milyen akadályát látják a háztartás
keresőképes tagjai elhelyezkedésének? Miért nem tudnak elhelyezkedni? 

(pl.: pályakezdő, kisgyereke, szakképzettlenség, elavult szakképzettség, 50 év feletti kereső, egsézségügyi 
okok, stb.) 
………………………………………………………………………………………………….

VII. Záró kérdések
1) Mi a legjobb dolog a városban?

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

2) Mi a legrosszabb dolog a városban? 

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

3) Vannak-e a családban / háztartásban azonnali megoldást sürgető problémák, ami a 
család/háztartás helyzetét veszélyezteti? 

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


