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I. Preambulum

A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. törvény (továbbiakban:  Ötv.)  91.  §  (1) 
bekezdése  értelmében  a  képviselő-testület  át  nem  ruházható  hatáskörben  meghatározza 
gazdasági  programját.  Az Ötv.  91.  § (6) bekezdése lehetőséget  ad arra,  hogy a gazdasági 
program a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára,  vagy  azt  meghaladó  időszakra 
állapítsa meg. 
A  program kötelező  tartalmi  elemeit  az  Ötv.  91.  §  (6)  bekezdése  határozza  meg,  így  a 
gazdasági  program  az  önkormányzat  részére  helyi  szinten  meghatározza  mindazon 
célkitűzéseket,  feladatokat,  amelyek  a  költségvetési  lehetőségekkel  összhangban,  a  helyi 
társadalmi,  környezeti,  gazdasági  adottságok  átfogó  figyelembevételével  –  a  kistérségi 
területfejlesztési  koncepcióhoz  illeszkedve  –  az  önkormányzat  által  nyújtandó  kötelező  és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen:  a  fejlesztési  elképzeléseket,  a  munkahelyteremtés  feltételeinek  elősegítését,  a 
településfejlesztési  politika,  az  adó  politika  célkitűzéseit,  az  egyes  közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a 
befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 
A felsoroltakon kívül a gazdasági program további tartalmáról a képviselő-testület dönthet, 
illetve azzal kapcsolatban a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata tartalmazhat 
szabályozást. 
Az Ötv. 91. § (7) bekezdése értelmében a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló 
ülést  követő  hat  hónapon belül  fogadja  el,  ha az egy választási  ciklus  idejére  szól.  Ha a 
meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott 
képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább 
a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

II. Előzmények
Az előző ciklusban a képviselő-testület 23/2007. (V. 24.) KT. számú határozatával fogadta el 
2007-2010.  évekre  vonatkozó  gazdasági  programját,  ezért  az  Ötv.  91.  §  (7)  bekezdése 
értelmében  az  újonnan  megválasztott  képviselő-testületnek  az  alakuló  ülést  követő  hat 
hónapon belül meg kell, hogy alkossa legalább négy évre szóló gazdasági programját. 
A képviselő-testület 2010. október 14. napján tartotta meg alakuló ülését. Ennek figyelembe 
vételével a gazdasági programot 2011. április 15. napjáig kell elfogadni. 
Az  önkormányzat  hatályos  szervezeti-  és  működési  szabályzata  (10/2003.  (V.  6.)  SKKT. 
rendelet)  az  Ötv.  91.  §  (6)  bekezdésében  meghatározott  kötelező  tartalmakon  túl  nem 
határozza meg a gazdasági program további tartalmi elemeit. 

III. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A magyar  kormánynak  eltökélt  fiskális  célkitűzései  vannak.  3,8  százalékos  GDP arányos 
államháztartási  hiánycél  elérése  érdekében  szervezi  gazdaság-  és  fejlesztési  politikáját. 
További fontos cél a versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés. 



III. 1. Munkaközpontú gazdaság
A  kormány  a  legnagyobb  hangsúlyt  a  foglalkoztatás  növelésére,  és  az  azt  serkentő 
intézkedésekre helyezi. Fő célkitűzés: egymillió új munkahely létesítése tíz év alatt. Ez annyit 
jelentene, hogy a jelenlegi 55% körüli foglalkoztatási ráta 70% fölé nőne, amire még a jóval 
fejlettebb régi európai uniós országok közül is csak néhányban van példa, az átlag ugyanis 
65%.  A  gazdasági  program  négy  területet  sorol  fel,  ahol  az  ilyen  mértékű  munkaerő 
növekedésre  lehetőséget  lát:  építőipar,  mezőgazdaság,  hazai  turizmus  és  az  úgynevezett 
kreatív iparágak. (Kreatív iparágak: ágazat, amely a kultúrát használja alapanyagként (input), 
és  kulturális  dimenzióval  bír,  jóllehet  az  általa  előállított  eredmény  (output)  gyakran 
funkcionális. Ide tartozik az építészet és a dizájn, amely szélesebb folyamatokba integrálja a 
kreatív elemeket, valamint az olyan alágazatok is, mint a tervezőgrafika, a divattervezés vagy 
a reklámszakma.)

III.2. Vállalkozásbarát gazdasági környezet
A magyarországi  vállalkozások adminisztratív  terhei  európai  összehasonlításban  rendkívül 
magasak.  A cél a vállalkozások működésének állai  szabályozása egyszerű és kiszámítható 
legyen.  Az adórendszer  egyszerűsítése,  vállalkozások  tevékenységeit  szabályozó  előírások 
terheinek csökkentése, kamatok csökkentése, állami finanszírozás (pályázat) azonnali fizetése, 
fizetési  határidő  csökkentése  (90  napról  30  napra),  piaci  verseny  erősítése,  gazdasági 
erőfölénnyel visszaélés megakadályozása, monopolhelyzetek megakadályozása, kizárása. 

III.3. Építőipar beindítása
Közbeszerzési  rendszer,  fedezetkezelői  intézmény  felülvizsgálata,  energiahatékonysági 
program beindítása. 

III.4. Mezőgazdaság megújítása
Legfontosabb a helyi, a hazai piac. Fejlesztések, beruházások szükségesek, melyek lehetővé 
teszik, hogy jó minőségű, magyar élelmiszer lássa el a hazai piacot. Fontos a helyi kis- és 
közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó üzemek belső és uniós forrásokra 
támaszkodó fejlesztése. 

III. 5. Közbeszerzési fordulat
A  közbeszerzések  az  egyik  legnagyobb  piacot  jelentik  Magyarországon  és  az  Európai 
Unióban  is.  Jól  áttekinthető,  versenyt  gerjesztő,  tartósan  működni  képes  közbeszerzési 
rendszer  létrehozása  a  cél.  Zöld  közbeszerzési  rendszer,  mely  figyelembe  veszi  a 
környezetvédelmi szempontokat, és a hazai vállalkozásokat részesíti előnyben. 

III.6. Növekvő hazai piac
A belföldi  piac  tágítása,  egyidejűleg  a  versenyfelügyelet  és  a  fogyasztóvédelem kiterjedt 
alkalmazása,  magyar  vállalkozások,  termékek  védelme,  rossz  minőségű  külföldi  termékek 
beáramlásának megakadályozása a termékellenőrzés, termékbiztonság előtérbe helyezésével.



III.7. Állami és önkormányzati beruházások
Az  önkormányzati  szektorban  a  bevételkiesés  mellett,  a  kiadási  oldal  nagymértékű 
növekedése várható. Mivel a felsorolt jelenségek koncentráltan jelentkeznek, felmerül a helyi 
önkormányzatok tömeges csődbemenetelének kérdése is. 
A helyi szintű fejlesztések motorja a helyi önkormányzat. Azonban a rossz gazdasági helyzet 
miatt az önkormányzatok kényszerpályára kerültek, és nehézséget jelent a helyi közfeladatok 
és  közszolgáltatások fenntartása,  valamint  az  önkormányzatok közötti  együttműködés  sem 
megfelelő.  A kistérségi  együttműködés inkább törvényi  kötelezettségek miatt  alakultak ki, 
mintsem a közfeladatok, közszolgáltatások hatékonyabb fenntartásának igénye miatt. 
Cél:  a településeken keletkezett  források állami  elvonásának csökkentése,  a  piac ösztönző 
szerepének helyreállítása, a közfeladatok elégtelen finanszírozásának megszüntetése. 

III.8. Közfoglalkoztatás
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos 
forrásból,  azonos  értékeken,  prioritásokon  alapuló  szabályozás  mentén  nyújt  pályázatos 
támogatást többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul 
meg. 
A  Nemzeti  Közfoglalkoztatási  Program  egyik  lényegi  eleme,  hogy  közfoglalkoztatási 
támogatás  automatikusan  nem  jár.  A  támogatások  csak  abban  az  esetben  kerülnek 
folyósításra,  ha  a  támogatott  képes  alátámasztani,  hogy  a  foglalkoztatás  értékteremtő, 
költségigénye  megalapozott,  garantálja,  hogy  bővül  a  munkahelyek  száma,  és  mindezt 
ellenőrizhető, elszámolható módon valósítja meg. Cél: értékteremtő munka támogatása. 

IV. Helyzetelemzés

Sonkád község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén fekszik az Öreg Túr és az Új Túr 
találkozásánál. A település Fehérgyarmattól 20 km-re, Nyíregyházától 100 km-re, az ukrán 
határtól 10 km-re fekszik. Közigazgatási területe 19.795.000 m2. Lakosainak száma 2011. év 
elején 760 fő.
A  település  társadalmi-gazdasági-infrastrukturális  szempontból  elmaradott,  az  országos 
átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott. (halmozottan hátrányos helyzetű)
Az aktív korú népesség száma 494 fő, melyből a nyilvántartott  álláskeresők száma 111 fő 
(2011. februári adat), azaz a munkanélküliség relatív aránya 22,47% 

A lakosság korcsoportos összetétele 2011. január 1-jén:
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0,9 12,8 - 0,1 24,4 3,1 14,7 56,1
2011.

7 - 70 1 188 26 111 403
0,9 - 9,2 0,1 24,7 3,4 14,6 53

Az  Önkormányzat  rendszeresen  és  folyamatosan  szervezi  a  közfoglalkoztatást,  melynek 
keretében 2010-ben 95 fő vett részt átlagosan 3 hónapos közfoglalkoztatásban (közhasznú, 
közcélú  és  közmunka  programok).  A  közfoglalkoztatottak  az  önkormányzati  kötelező 
feladatok ellátását segítik, abban közreműködnek. 

V. Az önkormányzat által ellátott feladatok
Az önkormányzat  kötelező  feladatait  az  Ötv.  és  más  törvények  határozzák  meg.  Sonkád 
község önkormányzata törvényben nevesített kötelező feladatain túl önként vállalt feladatot 
csekély  mértékben  lát  el.  Önként  vállalt  feladata  a  helyi  sport  (labdarúgás)  szervezése  a 
Sonkádi Labdarugó Sport Egyesület támogatásán keresztül, valamint a Református Egyház és 
egyéb civil szervezetek támogatása. 

A  gazdasági  programban  szereplő  fejlesztési  tervek  az  önkormányzat  feladatai  köré 
szerveződően kerülnek részletezésre. 

Az önkormányzat Ötv.-ben nevesített kötelező feladatai:
1. egészséges ivóvíz ellátás,
2. óvodai nevelés,
3. általános iskolai oktatás és nevelés,
4. egészségügyi és szociális alapellátás,
5. közvilágítás,
6. helyi közutak és köztemető fenntartása,
7. helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel 
történő várakozás (parkolás) biztosítása,

8. nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése. 

VI. Társulások
Az  önkormányzat  kötelező  feladatait  nagy  részben  társulásos  formában  látja  el.  Sonkád 
székhellyel  működik  a  Körjegyzőség,  és  a  Sonkád  és  Mikro-körzete  Szociális  és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ.

1 Rendszeres szociális segély
2 Rendelkezésre állási támogatás
3 Bérpótló juttatás
4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény



Az önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt a feladatok célszerűbb és hatékonyabb 
ellátása érdekében:

1. Sonkád-Fülesd  Községi  Önkormányzatok  Körjegyzősége  –  igazgatási  feladatok 
társulásos formában történő ellátása

2. Sonkád  és  Mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Társulása  – 
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok társulásos formában 
történő ellátása

3. Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ – óvodai nevelés és általános iskolai 
nevelés és oktatás társulásos formában történő ellátása

4. Felső-Tisza  Vidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulás  –  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás társulásos formában történő ellátása

5. Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  –  orvosi  ügyelet,  közoktatás  és 
szociális ellátás tekintetében

6. Erdőhát Mikro-körzet Támogató Szolgálat – támogató szolgálat társulásos formában 
történő ellátása

7. Fogorvosi  Szolgálat  Társulása  –  fogorvosi  alapellátás  társulásos  formában  történő 
ellátása

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék  Gazdálkodási  Társulás  – 
kommunális  lakossági  hulladék  társulásos  formában  történő  begyűjtése,  szállítása, 
ártalmatlanítása

VII. Infrastrukturális ellátottság a településen
A település elektromos árammal, vízzel, földgázzal, csatornahálózattal, vezetékes telefonnal 
és internettel is ellátott. A szolgáltatások színvonala nem tökéletes egyes ellátások esetében, 
úgy  mint  a  csatorna  teherbíró  képessége,  az  internet  sávszélessége.  E  szolgáltatások 
mindenképpen fejlesztésre szorulnak a jövőben, mely azonban a települések összefogásától és 
a szolgáltatók fejlesztési hajlandóságától is függ. 

VIII. Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete
Az Önkormányzat  a  2010.  évet  2523 ezer  Ft záró pénzkészlettel  zárta.  Az önkormányzat 
vagyonának könyv szerinti értéke 2010. december 31-én 484.278 ezer forint. Ebből 694 ezer 
forint az immateriális javak értéke, 321.979 ezer forint a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 
–  melyből  300.836  ezer  forintot  képviselnek  az  ingatlanok,  3.699  ezer  forintot  a  gépek, 
berendezések,  felszerelések,  17.444  ezer  forintot  a  járművek  –  161.550  ezer  forint  az 
üzemeltetésre  átadott  vagyon értéke (vízmű),  55 ezer forint a részesedések könyv szerinti 
értéke és 40.145 ezer forint a forgóeszközök könyv szerinti értéke. 

VIII.1. A befektetett eszközök megoszlása
Vagyoncsoport értéke ezer forintban

Forgalomképes ingatlanok 13358
Forgalomképtelen ingatlanok 264102
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 23120
Forgalomképtelen immateriális javak 694
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések 3699
Forgalomképes járművek 17444



Forgalomképtelen üzemeltetésre átadott vagyon 161550
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés 55
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Az  önkormányzat  fejlesztési  lehetőségei  nagyon  korlátozottak.  Saját  bevétellel  alig 
rendelkezik,  bevételeinek  99%-a központi  forrásból  származik.  Méreténél  fogva az állami 
támogatások csekélyek. Fejleszteni csak és kizárólag központi forrásokból van lehetőség. Az 
eladósodás  megakadályozása  érdekében  a  célként  kell  megfogalmazni,  hogy  a  jövőben 
fejlesztést  csak  a  felhalmozási  pénzeszközök  erejéig  lehet  megvalósítani,  azt  kölcsönből 
megfinanszírozni nem áll módunkban. 

2011. évi fejlesztési források
Megnevezés Összeg (ezer  

forint)
Sajátos felhalmozási bevétel 1440
Egyéb központi támogatás 3233
Támogatásértékű bevételek 82675
Összesen 87348

2011-ben a felhalmozási bevételek és kiadások a költségvetési főösszeg 26%-át teszik ki. 

2011. évi felhalmozási kiadások
Megnevezés Összeg (ezer  

forint)
Intézményi beruházás 85655
Egyéb kiadás 927



Hitel, kölcsön 766
Összesen 87348

IX. Fejlesztési elképzelések
Az önkormányzat fejlesztési elképzelései 2011-2014 évekre:

1. Bocskai utca 47. szám alatti  önkormányzati  tulajdonban lévő lakóingatlan felújítása 
(régi posta épülete)

2. Kerékpárút kiépítése két ütemben a Rákóczi utcán egészen az üdülő övezetig,
3. Helyi közutak felújítása (Petőfi utca, Kossuth utca, Dózsa utca)
4. Árkok, csatornák, átereszek felújítása a Bocskai utcától a Jókai utcáig,
5. Árkok, csatornák, átereszek felújítása a Rákóczi u. 1. számtól az Öreg Túr holt ágáig,
6. Meglévő kerékpár utak és járdák felújítása az egész településen.

Folyamatban lévő fejlesztések:
Szociális infrastruktúra fejlesztése a meglévő szociális ellátó központ bővítésével. 

X. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
A település gazdasági adottságait tekintve megállapítható, hogy ipari termelés nem folyik, a 
gazdasági társaságok, vállalkozások száma csekély, kereskedelmi egységek száma alacsony, 
alapvetően mezőgazdasági gazdálkodás folyik. A termelés elaprózódik a kis vállalkozások, 
őstermelők  körében.  A  gazdasági  növekedés  hiánya  miatt  munkahely  teremtésére 
gyakorlatilag esély sincs a településen. Az önkormányzat a munkaerőpiacról tartósan kiszorult 
személyek  közfoglalkoztatásba  vonásával  igyekszik  a segíteni  a  foglalkoztatási  helyzetkép 
javítását.

XI. Településfejlesztési politika
A  munkahelyteremtés,  a  lakosságmegtartó  erő  növelése  a  településfejlesztésen  alapszik, 
melyben  az  önkormányzat  a  magánszféra  képviselőinek  és  a  lakosság  önszerveződő 
közösségeinek  partneri  viszonyt  kínál,  amennyiben  azok  céljai  nem  ellentétesek  az 
önkormányzat érdekeivel.
Segíteni  kell  olyan  befektetők  Sonkádra  települését,  amelyek  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelő  tevékenységükkel  hozzájárulnak  a  munkahelyteremtéshez,  a  lakosság  és  az 
önkormányzat  bevételeinek  növeléséhez,  esetleg  a  közszolgáltatások  színvonalának 
emeléséhez.  Az önkormányzat  elvárja a befektetőktől  a partneri  viszonyt,  cserébe ő is ezt 
kínálja. Az önkormányzat, ha pénzügyi támogatással nem is, de a befektetések feltételeinek 
kialakításával közreműködést vállal.
Vállalkozásra  alkalmas  területek  feltárása,  ezeknek  a  településrendezési  terv  alapján 
vállalkozási tevékenységre alkalmassá tétele.
A  fentebb  felsorolt  fejlesztési  elképzelések  feltételeinek  megteremtése,  együttműködve  a 
magánbefektetőkkel, a környező településekkel.
A fejlesztésekhez anyagi források biztosítása.
Vonzó települési arculatot kell kialakítani, minden lehetséges módon növelni kell a lakosság
Sonkádhoz való kötődését. A vonzó arculat elemei pl.:

 virágos, rendezett köz- illetve magánterületek,
 az utak, járdák, csapadékvíz elvezetők korszerűsítése, felújítása, új utak építése,
 a temető rendezettségének biztosítása,



 játszóterek építése,
 a járdák mellett, ahol erre lehetőség van, padok elhelyezése,
 a köztéri hulladéktárolók minél nagyobb számban való kihelyezése,
 a közterületeken ízléses utcanév- és házszámtáblák elhelyezése, a tájékozódás segítése,
 köztéri műalkotások kihelyezése,
 élénk társadalmi és kulturális élet,
 az önkormányzati jelképek használata.
 Az  idegenforgalom  és  a  turizmus  fellendítése  érdekében  együtt  kell  működni  a 

kistérség, a megye és a régió településeivel, intézményeivel, szervezeteivel, lehetőség 
szerint  segíteni  kell  a  helyi  vállalkozók  tevékenységét.  Segíteni  kell  Sonkád 
adottságainak széleskörű megismertetését.

 Az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén az önkormányzat célja a nyugodt, stabil, 
kiegyensúlyozott anyagi és szakmai háttér biztosítása.

 A szociális  ellátások rendszerét – az Önkormányzat  anyagi  lehetőségeit  figyelembe 
véve  –  úgy  kell  kialakítani,  működtetni,  hogy  a  legrászorultabbak  ne  maradjanak 
támogatás nélkül. Ki kell használni a kistérségi együttműködésben rejlő lehetőségeket.

 A  szabadidő,  szórakozás,  kultúra,  sport  lehetőségeinek  minél  szélesebb  körű 
kiterjesztése. 

 A kultúra területén a Képviselő-testület az önkormányzati lehetőségek rendelkezésre 
bocsátását  (szervezés,  koordináció,  szállítás,  helyiségek  biztosítása  stb.),  az 
önszerveződő közösségek támogatását tűzi ki célul.

 Szabadidő,  szórakozás  területén  cél  a  kikapcsolódásra,  regenerálódásra  való 
lehetőségek  megteremtése,  ennek  keretében  a  Művelődési  Ház  és  Ifjúsági  Klub 
célszerű és hatékony működtetése, lehetőségeinek kihasználása. Szükséges biztosítani 
közösségi épületet, közösségi tereket, rendezvénytermet az önszerveződő közösségek 
részére.

XII. Adó politika célkitűzései
A  helyi  adók  esetében  az  önkormányzat  Képviselő-testülete  az  adóztatást  úgy  kívánja 
kialakítani,  hogy  az  egy  meghatározott  stabilitás,  állandóság  mellett,  folyamatosan  az 
önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 
illetően. 
A  településen  magánszemélyek  kommunális  adója  került  bevezetésre,  melynek  mértéke 
8.000,- Ft/év/ingatlan. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve az adó mértékét nem 
tervezzük növelni, valamint más helyi adót sem kívánunk bevezetni. A helyi adókból befolyt 
bevételt teljes egészében működési kiadásaink finanszírozására kívánjuk fordítani. 
Helyi iparűzési adót eddig nem vezettünk be, és ezután sem kívánjuk, hogy Sonkád települést 
ezzel is vonzóbbá tegyük a befektetők számára. 

XIII. Egyes közszolgáltatások biztosítása, színvonalának 
javítására vonatkozó megoldások

Az önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gazdasági  elképzelései  között  fontosnak  tartja  az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.
A Képviselő-testület  az  önkormányzati  és  egyéb  közigazgatási  feladatait  a  hivatala,  vagy 
külső vállalkozások bevonásával látja el.



Az  önkormányzat  által  vagy  az  önkormányzat  közvetítésével  ellátott  közszolgáltatások 
színvonalát javítani lehet és kell; e téren a romlás nem megengedhető, mert ez alapját képezi a 
lakosság  mindennapi  elégedettség-érzetének.  Ennek  legfontosabb  eleme,  hogy  a  benne 
résztvevő személyek képzettsége, rátermettsége, kompetenciája, tapasztalata a lehető legjobb 
legyen (megfelelő ember, a megfelelő időben, a megfelelő helyen). E tekintetben döntő az 
önkormányzat  és  intézményei  vezetésének  képzettsége,  rátermettsége,  kompetenciája, 
tapasztalata, helyzetfelismerő képessége.
A közszolgáltatások fejlesztési munkáiba be kell vonni – szükség szerint – külső, megbízható,
speciális  szakértelemmel  rendelkező  személyeket,  szervezeteket.  Ezt  követi  az  anyagi 
források megteremtése.

XIV. Közbiztonság biztosítása, javítása
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és adott helyen jogilag 
szabályozott  olyan  tényleges  helyzete,  amelyben  az  emberek  személyiségi  jogai,  élete,  és 
javai biztosítottak az illetéktelen támadással szemben.
A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, 
amely  befolyásolja  a  beruházási  szándékokat,  az  idegenforgalmat,  a  termékek  előállítási 
költségét, stb.
A közbiztonság állapota a helyi problémák összességéből tevődik egybe, így annak kezelése, 
a hatékony reagálás  is helyben,  helyi  összefogással  lehetséges.  A lakosság és a rendőrség 
közös ellensége a bűnözés, amelyet meg kell állítani, a helyi társadalmat és humán értékeit 
meg kell védeni.
Szükséges  a  törvénytisztelő,  jogkövető  lakosság  bevonásával,  a  helyi  speciális  viszonyok 
figyelembevételével  egy  olyan  rendőrségi  stratégia  kimunkálása,  amely  –  a  lakossági 
megelégedettség  mellett  –  biztosítja  azt,  hogy  a  rendőrség  rövid  időn  belül  hatékonyan 
felléphessen minden olyan jogsértő cselekménnyel szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a 
település (településrész) lakóinak személy- és vagyonbiztonságát.
A közbiztonság kezelésének alapja a megelőzés.
A  lakosság  biztonságérzetének  legfontosabb  erősítő  és  fenntartó  tényezője  a  rendőrség 
működése, jelenléte. Sonkádeo hatékonyabbá kívánjuk tenni a körzeti megbízotti szolgálatot, 
és  a  településőrséget.  Ennek  érdekében  a  Kölcsei  rendőrőrssel  egy  együttműködési 
megállapodást tervezünk aláírni, melynek következtében a rendőrség folyamatos járőrözéssel 
jelen lesz a település életében. Reményeink szerint ennek a jelenlétnek fontos szerepe lesz 
nem csak a bűnüldözésben, hanem a bűnmegelőzésben is. 

XV. Épített és természeti környezet védelme
A Képviselőtestület az épített és természeti környezet védelme érdekében

a) Megalkotja településrendezési tervét,
b) áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti

értékeket,
a) szükség szerint megalkotja a helyi védelemről szóló rendeletét,
b) fokozza a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését,

XVI. A gazdasági program megvalósításának feltételei
a) Stabil, kiszámítható és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás.
b) Átgondolt humán erőforrás gazdálkodás.
c) A  lakossággal,  kistérségi  és  régiós  intézményekkel,  társadalmi  szervezetekkel, 

önszerveződő közösségekkel való folyamatos kommunikáció.



d) Magas szakmai színvonalon működő önkormányzati intézményrendszer.

A gazdasági program elemei egymástól szétválasztva, önmagukban nem állják meg helyüket. 
Ezen  elemek  csak  egymással  összefüggésben,  egymásra  oda-vissza  hatva,  kölcsönös 
összefüggéseikben értelmezhetők és kezelhetők.




