
A LAKÁSHELYZET ALAKULÁSA SZOLNOK VÁROSBAN -

A LAKBÉRINTÉZEKÉSEK VÁRHATÓ KIHATÁSA*

A termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás folyamatában a termelésé a meg-
határozó szerep. A fogyasztásban, az életkörülmények alakulásában a lakásszolgál-
tatásnak egyre nagyobb a szerepe. Az erőteljes iparosodás, a gazdasági fejlődés
a népességszám gyors emelkedését vonta maga után városunkban. Alakulására a?
alábbiak a jellemzők.

A város demográfiai helyzete

Szolnok város a századfordulótól „rohamosan" kezd iparosodni, s a népesség-
szám emelkedni. A város fejlődése a két világháború között is gyorsabb volt, mint
általában a magyar városoké. A népesség növekedését jelentősebben csak a II. világ-
háború vetette vissza. A háború alatti súlyos bombázások miatt mintegy hatezer
ember maradt hajléktalan és keresett menedéket máshol. Így az 1949. évi népszám-
láláskor a város lakossága több mint tíz százalékkal volt kevesebb, mint a háború
előtt.

A város népességének szaporodásában ugrásszerű változás csak a felszabadulás
után következett be. 1949. január 1-től a város lakossága — az 1970-es népszámlá-
lásig — mintegy 70%-kal gyarapodott. Ugrásszerű növekedést jelentő évek voltak
a mezőgazdaság szocialista átszervezését követően.

Amíg városunk népesség száma töretlen fejlődést mutat, rendszeresen emelke-
dett, addig a megyében a társadalmi, gazdasági jelenségek hatására erőteljesen hul-
lámzott, az utóbbi időben valamelyest csökkent. Megyénk népessége 12 300 fővel,
2,7%-kal csökkent — az utóbbi két népszámlálás közötti időszakban. Szolnok város
népessége — ebben az időszakban 12 741 fővel, 26,2%-kal gyarapodott. A megye né-
pesség növekedését az ötvenes évek végéig demográfiai tényezők befolyásolták.
A csökkenés viszont már a társadalmi—gazdasági változás hatásaként jelentkezett.

Szolnok város lakosságának gyorsuló ütemű fejlődése nemcsak a megyén belüli
változáshoz viszonyítva szembetűnő, hanem emelkedése messze meghaladja az alföldi
megyeszékhelyek népesség növekedését is:

1949 = 100 %

, . A népesség növekedés %-a
V á r O S 1960 1970

Békéscsaba
Debrecen
Nyíregyháza
Szolnok

109,1
116,9
101,8
131,9

120,7
139,7
126,7
166,4

* A cikk a Magyar Közgazdasági Társaság Szolnok megyei Szervezete Életszínvonal Szak-
:sztályi ülésén elhangzott előadás rövidített szövege.
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A városi státusszal bíró (73) városok közül Szolnok a népesség nagyságát tekintve
a 12., míg a növekedés arányai szerint a 14. helyet foglalta el a népszámlálás idő-
pontjára. (1970. jan. 1.)

Szolnok gyors növekedése a hatvanas évek első felében indult meg az iparosítás
hatásaként. A két népszámlálás közötti időszakban a növekedés nagyobbik hányada
— több mint kétharmada — a hatvanas évek első felére esik, s azóta kissé mérsé-
keltebb a növekedés.

Városunk népességének gyarapodását alapvetően két tényező, a természetes sza-
porodás és a vándorlási növekmény határozza meg.

A népességszám 1960. január 1-én 48 659 fő
1970. január l-ig növekedés:

természetes szaporodásból + 3 106 fő
vándorlásból + 9 635 íő

A népesség száma 1970. január 1-én 61 400 i'ő

A népesség tényleges szaporodásából a vándorlási növekmény magasabb volt.
75%-át jelentette. Ez egyrészt a város gazdasági fejlődésének igen fontos tényezője,
másrészt a lakáshelyzet alakulására gyakorolt hatása alapvetően meghatározó.

A vándorlásokból eredő nagyarányú növekedés a város népességének társadalmi
struktúráját, szociológiai viszonyait is módosította: fiatalabb a családok átlagos
életkora, több a gyermekes házaspár, több a gyermek, mint általában az ország,
vagy a városok átlaga, nagyobb az átlagos családlétszám. Ezek mind fokozottan
jelentkeznek a lakásigények növekedésében, s a 100 lakásra jutó lakosok számának
magas értékében jelennek meg. Ehhez járulnak még azok a tényezők is, amelyek
általában jellemzők ma hazánk népességére: az átlag életkor emelkedése, a háza-
sulok viszonylag alacsony életkora, a háromgenerációs nagy családoknál tapasztal-
ható erős törekvés a különválásra. Gyakorlati, várostervezési-gazdálkodási okok tet-
ték szükségessé, hogy a kommunális ellátás tervezésekor egy település ún. nappali
népességét számításba vegyék, s várható alakulását elemezzék.

Kiderült, hogy egy városi statisztikai népesség száma nagymértékben eltér a
munkanapi átlagos népesség számtól. Az ÉVM Építésgazdasági és Szervezési Intézete
a közelmúltban elemezte a városok nappali népességének alakulását. (Cikk jelent
meg róla a Területi Statisztika 1970. évi 4. számában.) Eszerint Szolnok város nap-
pali népessége 20°,„-kai nagyobb, mint a statisztikai, az aktív keresők szolnoki mun-
kahelyre történő bejárása, ingázása r^iatt. Mivel a város megyeszékhely, jelentős
a naponta, alkalomszerűen beutazók száma is. Ezek elősegítik az urbanizációt, ha-
tását nem lehet figyelmen kívül hagyni a város kommunális ellátása, így a lakás-
építés volumenének tervezésekor sem. Nehéz lenne számszerűen kimutatni a lakás-
igényekre gyakorolt hatását, mégis tényként kell figyelembe venni, hogy az ingázók
egy része csak azért utazik naponta, mert a városban nem jut lakáshoz. A város
elszívó hatását tapasztaljuk azzal is, hogy a szolnoki társasházak értékesítésénél
a vevők mintegy felét a vidéki lakosság adja.

A város népességének dinamikus fejlődéséhez, a lakáshelyzet javításához figye-
lembe kell venni a jövőben is. —
— a megye népességének térbeli elhelyezkedését, várható mozgásának a megye-

székhelyre gyakorolt hatását;
— a vándorlási növekmény és a lakáshelyzet kölcsönhatását;
— a város lakosságának strukturális összetételét, változásait;
— a nappali népesség várható alakulását.
Mindezekre továbbra is a város ipari fejlődése lesz a meghatározó.
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Lakásépítés, lakáshelyzet 1960-ig
A felszabadulás előtt Szolnokon a lakásviszonyok igen kedvezőtlenek voltak.

Ezt fokozta, hogy a II. világháború alatt a súlyos légitámadások miatt a lakások
több mint tíz ",0-a megsemmisült (hozzávetőleg 1500 lakás). Kisebb-nagyobb mérték-
ben megsérült 3276 lakás.

Az újjáépítést — városunkban is — a romok eltakarításával a felszabadulás első
napjaiban megkezdték. A hároméves újáépítési tervben — 1949-ig — 3044 megsérült
lakást helyreállítottak. Emellett városunkban is megindult az új lakások építése.
Az újjáépítési terv végére 432 lakás épült fel. Jellemző, hogy ebben az időszakban
még városunkban nem jelentkezett a lakáshiány olyan élesen, mint később, illetve
mint akkor országosan. Ehhez hozzájárult egyrészt az, hogy az ingatlanok állami
kezelésbe vételével, újraelosztásával a lakosság egy része megfelelő lakáshoz jutott,
másrészt a város népességszáma — a háborús időszakban — jelentősen csökkent,
az 1941-es szint alá esett, s ez a lakáshelyzetet „kedvezően" befolyásolta. Az 1949-es
népszámlálási adatok szerint a városban a lakáshelyzet a háború előttihez viszo-
nyítva lényegesen javult. A 100 lakásra jutó lakosok száma 1930-ban 381, míg a nép-
számlálás időpontjában 365 fő volt a városban. A lakáshelyzet akkori javulása csak
áímeneti volt és rövid ideig, tartott.

Az újjáépítést követően gazdaságpolitikai célkitűzés volt az életszínvonal eme-
lésén belül a lakáshelyzet javítása. A gazdasági növekedés akkori üteme csak szolid
mértékű lakásépítést tett lehetővé. A lakásépítés állami kölcsönnel támogatott és
szervezett rendszere ugyan már 1949-ben megkezdődött, mégis a lakásépítés még
hosszú ideig állami teherként jelentkezett — majdnem kizárólag — szociálpoliti-
kánkból eredően.

Szolnokon a lakásépítés üteme 1960-ig meggyorsult, 2691 lakás épült fel, amit
jelentős eredménynek kell értékelni. Ezzel a lakásállomány az 1949. évihez viszo-
nyítva 33,6%-kal gyarapodott, meghaladva a népesség növekedésének arányát. Ter-
mészetesnek tűnhet akkor, hogy a város lakásviszonyai ezzel jelentősen javultak.
Az igényeket még sem tudták kielégíteni. Sőt az ötvenes évek közepétől — 1954-től —
rosszabbodott a városban a lakáshelyzet s kezdett állandósulni a lakáshiány. 1954-ben
a száz lakásra jutó lakosok száma 381 fő volt, annyi, mint a háború előtt —
1938-ban. Ennek okait — többek között — abban találjuk meg, hogy amíg a fel-
szabadulás előtt — az akkori anyagi helyzet miatt — a lakosság részéről még a jogos
igények sem jelentkeztek, erre az időszakra már fokozódtak.

Szolnok népessége 1949—1954. közötti időszakban 8,5%-kal nőtt — döntően
a háborús időszakban eltávozottak „tömeges" visszatérése miatt. A lakásállomány
csupán 4,lu ó-kai nőtt ezidö alatt.

A lakásépítést viszonylag magas lakásmegszűnési arány követte már ebben az
időszakban: a háború során a lakásállománynak több mint 10°'„-a megsemmisült,
és a felépült lakások arányaiban így nem tudták pótolni azt, a megnövekedett szük-
séglet mértékéig.

1954—1960. között a lakásépítés üteme még jobban gyorsult, s a lakásállomány
növekedése meghaladta a népesség emelkedését. A lakásépítés gyorsulását jelzi,
hogy a két népszámlálás közötti időszakban 2691 lakásból 1411 lakást annak má-
sodik felében építették fel.

A gazdasági, egészségügyi, kulturális fejlődés hatására a népesség strukturális
változásának jelentős folyamata kezdődött el. Emelkedett a lakosság átlagos élet-
kora, az átlagos családlétszám kisebb lett, stb. A mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésével befejeződött a szocializmus alapjainak lerakása. Gazdaságpolitikai, szociál-
politikai megfontolások szükségessé — a fejlettség szintje lehetővé tették — egy
átfogó hosszútávú lakásépítési program kidolgozását.
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Lakásépítés, lakáshelyzet 1961—1970-ig

A 15 éves lakásfejlesztési program célul tűzte ki: a családok önálló lakáshoz
juttatását; a városok lakáshelyzetének lényeges javítását; az állami erő mellett
a lakosság nagyobb tehervállalását a lakásépítésben; a mennyiségi és minőségi
lakáshiány felszámolását. Helyesen fejezte ki a terv a városok és ipartelepek lakás-
szükségletét, de a megvalósítandó lakásépítés gazdasági, demográfiai tényezőit nem
vehette pontosan számba. A falusi népesség lakásigénye, építési aktivitása másként
alakult, mint amire számítani lehetett. így a városokban — köztük Szolnokon is —
az előirányzottnál lassúbbá, a községekben gyorsabbá vált a lakásviszonyok javulása.

Szolnokon számszerű, 15 évre szóló lakásfejlesztési program nem készült, meg-
valósulása az ötéves tervekben realizálódik. A Városi Tanács mindkét tervidőszakra
(a II. és III. ötéves tervre) irányelvként szabta meg, hogy a lakásépítést a város
rekonstrukciója keretében — a magánerő fokozottabb bevonásával, a többszintes
társasházépítés beindításával és arányainak növelésével — kell folytatni. Meghatá-
rozta, hogy az állami lakásépítést a Vörös Csillag úti lakótelep befejezése után
a Zagyva-parti városrész és a Mátyás király úti térség építésére kell koncentrálni
úgy, hogy lehetőleg a társasházak az állami lakásépítéssel közös területen, azokkal
koordináltan azonos közmű- és energiaellátás mellett valósuljanak meg. Ez a meg_
oldás biztosíthatta volna a társasház beruházások nagy lakásszámú, koncentrált,
gazdaságos megépítésének feltételeit — az állami lakásépítés mellett.

A második ötéves tervidőszakban felépült 2859 lakás, 66%-kal több, mint az
előző öt évben, kishijján annyi, mint az előző 10 évben. Ez jelzi, hogy a lakás-
építés nagy ütemben a tervidőszakban indult meg városunkban is. Kedvező tenden
cia volt, hogy az újonnan épített lakások szobaszáma és felszereltségi színvonala
emelkedett. A tervidőszakban épült lakások többsége, közel 80%-a, két- vagy több
szobás volt. A lakásállomány szobaszám szerinti összetétele mégis kedvezőtlen ma-
radt, hiszen az egyszobás lakások aránya mintegy 50%-ot képviselt a lakásállomány-
ból — a tervidőszak végén.

Az építkezések magas felszereltsége, a meglévő lakások korszerűsítése a lakások
kulturáltsági színvonalát növelte. A város lakásállományának közmű ellátása még-
sem érte el a kívánt szintet — elmaradt a városok atlagától. így pl. a csatorna
hálózatba bekapcsolt lakások aránya 16%, míg a vízhálózatba bekapcsoltaké 35,3%
volt a tervidőszak végén. A bevont magánerőt nem sikerült koncentrált, nagyobb
laksűrűséget jelentő többszintes társasház építésére ösztönözni — mindössze 31 ilyen
lakás épült —, így a családiházépítés aránya viszonylag magas volt, negyven száza-
léka az újonnan építettnek. A magánerőből történő építkezésekre a szétszórtság,
a nagy területigény volt a jellemző. E z a későbbi lakásépítésre is kihatással volt,
mert a rendelkezésre álló közművesítést elaprózta, majd az új városrész építésekor
a kisajátítási költségeket növelte — ha nem is közvetlenül. Viszont igen jelentős
volt a tervidőszakban a 33 millió forintos beruházással megkezdett vezetékes gáz-
ellátás megindítása. Ezzel a lakásállomány 16%-át kapcsolták be a vezetékes gáz-
ellátásba.

Szolnokon — a második ötéves terv alatt — évente mintegy 570 lakás épült,
s ezzel az ezer lakosra jutó épített lakások száma 9,9, míg a megyei átlag 5,2 volt.
Ez egyik oldalról tükrözte azt az országos célkitűzést, amely szerint a lakásépítést
a városokban kell jobban fokozni. Másrészt ellentmondást rejtett magában, mert
a nagyobb ütemű építés ellenére a városban a lakásviszonyok kedvezőtlenebbek ma-
radtak, mint az országos, vagy a megyei. A tervidőszakban a népesség 3%-kal csök-
kent megyénkben, a lakásállomány viszont 5,6%-kal növekedett A községek népes-
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sége majdnem 7%-kal, 18 ezer fővel csökkent, s ez mintegy hatezer lakás „megflre-
sedést" jelentett. Ugyanakkor a lakások felét (5859 lakást) a községekben építették
fel. A két tényező együttesen azt eredményezte, hogy a lakásviszonyok — e települési
kategóriában — erőteljesebben javultak, mint a megyében, illetve mint a városok-
ban. Ezért a megyében a 100 lakásra Jutó lakosok száma 317 fő, a városok átlaga
332, míg Szolnokon — a tervidőszak utolsó évében is — 340 főt tett ki — kedvezőt-
lenebb a megyei és városi átlagszintnél.

A III. ötéves tervben négyezer lakás épült fel városunkban, 39%-kal több, mint
az előző ötéves tervben. Elkezdődött ugyan a korszerű technológia térhódítása a
lakásépítésnél, de még közel felét hagyományos módon építették. Az épített lakások
nagysága és felszereltsége a lakásállomány összetételét, kultúráltsági színvonalát
tovább növelte. A tervidőszakban felépült lakások több mint 80%-át kettő, vagy
több szobásként, majdnem valamennyit vízvezetékkel és fürdőszobával ellátva adták
át. A vezetékes gázzal ellátott lakások száma megduplázódott, s ezzel a szolnoki
háztartások 37°/i)-a kapcsolódott be a földgázszolgáltatásba. Az alföldi szénhidrogén
feltárása, a gázfűtés fejlesztésére fordított mintegy 18 millió forint alapvető válto-
zást hozott az előző évekhez képest — a város korszerű energiával való ellátásában.
A város III. 5 éves lakásépítési tevékenysége azt eredményezte, hogy 100 lakásra
jutó lakosok száma a II. 5 éves terv utolsó évi 340 fővel szemben 326 főre csöitkent.
Bár a városban igen nagymérvű volt. a lakásépítés, mégsem követte a népesség-
mozgásból eredő igényeket.

Az elmúlt évtizedben megyénkben kialakult népességmozgás hatására a lakás-
állomány és laksűrűség alakulásában jelentős, egyben ellentétes irányú változást
figyelhetünk meg.

Népesség, lakásállomány, laksűrűségváltozás a két népszámlálás közötti időben:

m e g y e i
összesen
községek
összesen
Szolnok

Lakosság Lakás
vál tozása

1960—69.

1000 fő

— 12,4

— 20,5
T 12.7

között

1000 db

+ 11,5

+ 3,6
+ 5,4

1000 lakosra jutó
lakások

száma

1960 1970

281 315

282 318
277 308

1000
lakosra

jutó
növekedés

db

34

36
31

Szembetűnő, hogy a népesség térbeli elhelj'ezkedését nem követte arányosan a lakás-
állomány növekedése. Községeinkben a lakáshelyzet nemcsak a megyei javulást előzi
meg, hanem a községek országos átlagánál is kedvezőbb (1000 lakosra jutó növeke-
dés országos községi átlaga 28). Ez abból következik, hogy egyrészt jelentős volt
a népességcsökkenés, másrészt a lakások 50—60%-a községekben épült — zömében
saját erőből, illetve állami kölcsön igénybevételével.

Az elmúlt évtizedben évről-évre egyre több család költözött új, kényelmes szép
lakásba, az állami pénzügyi források jelentős hányadát városunkban használták fel,
a lakáshelyzet mégsem javult olyan mértékben, mint a megye egyéb településein.
A lakáshiány legfőbb gondja maradt a város vezetésének. Okait több tényezőre ve-
zethetjük vissza. A város iparosodása, vonzása a népesség nagyarányú bevándor-
lását eredményezte. Az elmúlt évtizedben a népesség közel 30%-kal gyarapodott
— dinamikusabban, mint bármely alföldi megyeszékhelyű város.
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A lakásállomány kedvezőtlen összetétele, állaga és a rekonstrukcióból eredő
nagy szanálási arány a nettó lakásszaporulatot kedvezőtlenül érintette. Az utóbbi tíz
évben az épített lakásoknak közel húsz százalékát tette ki a megszűnések aránya.
Nem sikerült megvalósítani azt a célkitűzést, hogy a magánlakásépítés alapvető tor-
májává a társasház lakásépítést kell tenni.

A harmadik ötéves tervben a társasház építés aránya alig több, mint két %-ot
képviselt az összlakásépítésen belül. A megfelelő anyagi erővel rendelkezők igénye
általában a négyszintesnél magasabb lakásokra nem terjedt. Ez viszont ütközött
azzal a törekvéssel, amely a városépítést a középmagas és a magas házak építésével
kívánta előrevinni. Az igények alakulásában már az akkor kialakult lényeges- költség-
differencia is szerepet játszott. Jogosan alakulhatott ki az a vélemény, hogy a kö-
zépmagas házak építése, annak értékesítése még a fokozott lakásigények mellett is
értékesítési gondot jelent. Erősen hatott még az a nézet, amely szerint az emberek
lakásgondjainak megoldásáért a szocialista állam a felelős. Ez tükröződött a lakás-
építés pénzügyi forrás szerinti összetételében, arányaiban. Amíg a megyében a laká-
súk hetven százaléka magánerőből, kölcsön támogatással épült, addig Szolnokon
majdnem kétharmadát állami és szövetkezeti lakásként vehették birtokba. E kedve-
zőtlen arányhoz nagyon sok tényező hozzájárult. Kétségtelen, hogy a magánerő foko-
zottabb igénybevételét családiház építéssel nem lehetett növelni, építésre alkalmas
telkek hiányában. Többszintes építésre sem volt olyan terület, ahol szanálási igé-
nyek nem jelentkeztek volna. A szanáláshoz, közművesítéshez nem volt meg az a
pénzügyi lehetőség, amely a magánerő telepszerű építéshez a megfelelő területet
a szükséglet mértékéig — biztosította volna. Ezt csak fokozta az utóbbi években
jelentkezett építőipari árak állandó emelkedése, a kisajátítási költségek növekedése,
ami a város lakásépítésében nagy összegű teherként jelentkezett.

A IV. ötéves terv lakásépítési célkitűzései

A tervperiódus — egyebek mellett — arra is hivatott, hogy a lakásépítés az előző
időszakhoz viszonyítva tovább koncentrálódjék a városba és a fejlesztésre szánt
egyéb területekre. Több lakást kell felépíteni az állam és a lakosság nagyobb és
arányosabb tehervállalása alapján. A tervidőszakban már az új lakáspolitika gya-
korol hatást a lakásépítésre, elosztásra, lakáshelyzetünk alakulására. Számítani le-
hetett arra, hogy az igényeket a lakásügyi rendelkezések jobban szelektálják és
a magánerő fokozottabb bevonására ösztönzik.

Ezek felismerése alapján — a tervidőszakra — 6885 lakás felépítését irányozta
elő a Városi Tanács a IV. ötéves tervében. Az előirányzat az előző ötéves tervben
felépítettnél 2500—3 ezerrel (67—70%-kal) több lakás felépítésével számol. Ezt a
jelentős növekedést lényegében a magánlakás építés körében tervezik megvalósí-
tani, hiszen a célcsoportos lakásépítés terve — az előző időszakhoz képest 11%-kal
magasabb. Ugyanakkor a tervezett összlakás építésnek mintegy 50%-át a lakosság
anyagi erejével, továbbá a városban működő gazdálkodó szervek anyagi támogatá-
sával kívánják megvalósítani.

A város lakásépítési terve kifejezi azt a központi célkitűzést, amely szerint
a lakásépítési feladatok gazdaságos megoldása érdekében erőteljesen fokozni kell
a tömegszerű, koncentrált lakásépítés arányát. A lakásépítési terv a Zagyva-parti
lakótelep folytatásával (1024 lakás épül), a Kisgyepi lakótelep beindításával, a József
A. úti lakótelep építésével valósul meg. A lakásépítés területi koncentrációja igen
kedvező, mintegy 10%-a csupán az, amely nem telepszerűen fog megépülni. Az új
lakásokat átlag 53 m2 alapterülettel és 85%-át összkomfortosra tervezik. A terv
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mintegy 60—70%-kal több lakás felépítését tartalmazza, mint az előző időszak telje-
sítménye volt. Joggal merülhet fel a kérdés, megalapozott-e ez az igény?

A kérdésre többoldalú vizsgálat alapján sem lehet egyértelmű választ adni
A lakásügyi rendelkezések néhány hatását — tendenciájában — már ismerjük.
A beruházási egyensúly fenntartására hozott intézkedések minden bizonnyal — a
lakásépítési tervek megvalósulását is jobban megalapozzák, összetettsége miatt
a lakásépítési célkitűzés — a megvalósulás szempontjából — ellentmondásokkal
terhes. A fejlesztési cél eltérő elképzelések, érdekeltségek és a fizetőképes kereslet
találkozásából valósulhat meg. A szándékok és a pénzügyi források összhangja nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy a lakásfejlesztési cél városunkban megvalósuljon.

Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert városunkban a lakásviszonyok gyorsabb
ütemű javulásához elsődlegesen szükséges a magánerő eddiginél szervezettebb és na-
gyobbarányú bevonása. A terv pénzügyi forrás szerinti összetétele ezt figyelembe
veszi. A lakásépítési előirányzaton belül — a magánlakásépítésből — 1371 több-
szintes OTP beruházású lakást tartalmaz a terv. Ez a magánerőből épülő lakások-
nak negyven—ötven százaléka, csaknem ötszöröse az előző tervidőszak teljesítmé-
nyének. Városunkban is megkezdődött az új lakásépítő szövetkezeti forma térhódí-
tása. Az elmúlt évben részükre 73 lakásra engedélyeztünk hitelt. Alakulóban vannak
az újabb szövetkezetek is.

Az igények oldaláról a magánerő bevonásának nagyobb lehetőségei adottak.
Megítélhetjük abból, hogy a tanácsnál nyilvántartott lakásigények zömét bér- és
tanácsi értékesítésű lakással nem lehet kielégíteni a tervidőszak végére sem. A ma-
gánlakásépítés keretében sem kisebbek az igények, kétszeres, háromszoros igényt tart
nyilván az OTP is, mint amennyi lakást építtet.

A telepszerű építéshez az új lakásügyi rendelkezések előnyt biztosítanak, s ha
társasház és lakásépítő szövetkezetek részére a tervezett terület, közmű stb. bizto-
sítva lesz — elfogadható árak mellett —, az értékesítésnek nem lehet akadálya.
Figyelembe kell azonban venni, hogy a IV. ötéves tervben előirányzott lakásoknak
mintegy 45%-át panelból, korszerű technológiával kívánjuk megépíteni. A házgyári
kapacitás ehhez rendelkezésre áll, sőt egy része még le sincs kötve. A panelból
épített lakások azonban még jóval drágábbak, mint a hagyományos, vagy mint a
blokkos. Ehhez járul még, hogy a gyorsan növekvő beruházási kereslet és építő
kapacitás-kínálat elszakad egymástól, s az árakat is növeli.

A múlt évben poligon panelból épült középmagas lakóház egy négyzetméterére
jutó építési-szerelési munkák nettó költsége 5500—5800 Ft között alakult, szemben
a blokkossal, amely 4300 forint volt. Még szembetűnőbb a különbség, ha a József
Attila úti lakótelep programszinten kialakult egy négyzetméterre eső költségéhez
viszonyítunk.

Az egyén éppúgy, mint a népgazdaság, nem költhet többet, mint amennyit a
jövedelem keretei lehetővé tesznek. A hitelezés feltételei és mértéke kedvezőbb lett.
De van egy olyan határ, amely felett a hiteligény már nem teljesíthető.

A modern technológiára szükség van, enélkül városunkban sem nyerhetünk
tömegesen lakást. De ki viselje a többletköltséget, a jelentkező igényekből mennyi
a valóságos fizetőképes kereslet és megannyi kérdés, amely külön-külön is elemzést
érdemel. Gyakorlati tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozó rendszer
önmagában nem képes megteremteni az igények és lehetőségek összhangját. A párt
és tanácsi vezetés erőfeszítései mellett valamennyi érdekelt szerv összehangolt cse-
lekvésére szükség van. Figyelembe kell vennünk — az eddigieknél jobban —, hogy
anyagi lehetőségeink mai szintjén a lakásépítésnél is meghatározó a gazdaságosság.
Ezt az elvet a várostervezésnél is figyelembe kellene venni, az eddigieknél jobban.
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Keresnünk kellene azokat a megoldásokat, amelyek a jövő igényeit a jelen valósá-
gával mértéktartóbban egyeztetik. (Olcsóbb megoldású tervek, lakótelep gazdaságo-
sabb, olcsóbb beépítési módja stb.)

Lakásügyi rendelkezések néhány vonása, tapasztalata

A lakásépítés és elosztás eddigi rendszere széles körben vitatott volt, az egyen-
lőség és igazságosság szempontjából. Aránytalannak tartották a lakosság különböző
rétegeinek a lakásépítésben való tehervállalását. A közelmúltban megjelent lakás-
ügyi rendelkezések alapvetően a munka szerinti elosztás elvével és a központi sza-
bályozással összhangban abból az alapelvből indulnak ki, hogy minden lakásigénylő
anyagi teherbíró képességének megfelelően vállaljon részt a lakásépítés és íenn-
tartás költségeiből — figyelembe véve a szociálpolitikai szempontokat is. A lakás-
építés növelése céljából az állam a korábbi években is jelentős segítséget nyújtott,
de abban a szociálpolitikai tényezők alig jutottak kifejezésre. A lakásépítő állami
dotációt kapott — meghatározott feltételek mellett —, amely a szobák számától
és az alkalmazott technológiától függően volt megállapítva. Kedvező visszhangot
váltott ki a szociálpolitikai kedvezmények új rendszere, különösen a fiatal házasok
és többgyermekes családok körében. A kedvezmény alapja a gyermekek és eltartot-
tak száma lett. A szociálpolitikai elvek kifejezésre jutnak abban, hogy bérlakás
kiutalásakor — bár szükséges mindenkinek minimális összegű használatbavételi
díjat fizetni — az anyagi hozzájárulást a gyermekek számától függően kell meg-
állapítani. Lakásépítés, lakásvásárlás esetében e kedvezmény kiegészül építéspolitikai
célokból. A múlt év második felében szerzett tapasztalatok igazolják a változás he-
lyességét.

Megyénkben 226 többszintes lakás építésére, illetve vásárlásához lett engedé-
lyezve hitel. Ebből 207 család részesült szociálpolitikai kedvezményben. Az elszá-
molt kedvezmény összege 12 millió forint. Megyei szinten egy lakásra vetítve
52 500,— Ft összegű állami támogatás jutott — magasabb, mint a korábbi építési
dotáció, melyet lakásonként 38 000 forint összegben lehetett számítani. Ha ezt vesz-
szük alapul és a régi átlagos dotációval hasonlítjuk össze, akkor a 226 lakás eseté-
ben az új rendszerű állami támogatás csak szociálpolitikai kedvezményben mintegy
3 millió forint összegű többletet jelentett az érintetteknek.

A jogszabályok alapján megkülönböztetett kedvezmény illeti meg a fiatal háza-
sokat, mert a kedvezményt két gyermekig meg lehet előlegezni, illetve kérelmük
alapján biztosítása kötelező. Ezzel a lehetőséggel szinte kivétel nélkül élnek is a
fiatalok. A 207 lakáshoz engedélyezett szociálpolitikai kedvezmény 43%-a megelőle-
gezéssel történt, 174 gyermek vállalása után. A kedvezmény a lakásépítés növelése
mellett befolyásolja a társadalmi elvárásoknak megfelelően a népszaporulatot is.

Az állami támogatásnak elő kell segíteni — az eddigieknél jobban — a városok
és kiemelt települések fejlesztését. Megyénkben is indokolt, mert éppen a városok
lakásviszonyaiban nem volt olyan ütemű a fejlődés, mint a községekben — a 100
lakásra jutó lakosok mutatója szerint. Ezért a szociálpolitikai kedvezmény építési
formák szerint differenciált. A támogatást csak többszintes építéshez lehet igénybe
venni, családiház építéshez nem. A támogatás a korszerűbb lakásépítési formák
választására ösztönöz (társasház, lakásépítő szövetkezet).

A múlt évben városunkban 141 magánkezdeményezésű többszintes építkezésre
lett engedélyezve hitel az előző évi 55 lakással szemben. Az újabb szabályozók
hatását ebben már felismerhetjük, összességében a szociálpolitikai kedvezmény csa-
ládonként, építési formák szerint differenciált. Elősegíti a telepszerű építést és a
népszaporulatot. Az elmúlt évben a hitelezési feltételekben is alapvető változásokat
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eredményezett az új hitelezési politika. Jellemzője, hogy a kamatfeltételekkel, a
kölcsön felső határával differenciáltan kívánja elősegíteni a lakásépítést — a IV.
ötéves terv előirányzata szerint. A hitelezési irányelvek szerint a városok és ki-
emelt települések lakáshelyzetét kell elsődlegesen elősegíteni. A pénzügyi tí.mogatás.
a hitel feltételek ezért a többszintes építkezésnél a legkedvezőbbek. A kölcsön átlagát
felemelték. Hatása már jelentkezett, egyrészt a többszintes építés iránti igényben,
másrészt a kölcsön átlagnövekedésébea A múlt évben társasházépítésre engedélyezett
kölcsönök átlaga 17 000 Ft-tal volt magasabb, mint az előző évben. Családiház épí-
tésénél a múlt év második felében 7000 Ft-tal volt magasabb, mint az előző évben.
A családiházépítési kölcsön kamatfeltétele is kedvezőbb lett — bár az állami támo-
gatás fdotáció) megszűnt — területfejlesztési célból.

A lakbérek rendszerének kidolgozásánál a kormány szem előtt tartotta azt, hogy
a lakbérek emelését az életszínvonal politikával összhangban, annak emelésével
együtt kell végrehajtani. Alapelvként mondja ki, hogy a lakbér legyen differenciált
a lakások minőségétől, komfortfokozatától, településen belüli fekvésétől és felszerelt-
ségétől függően. A lakbéremelés fokozatos teherként jelentkezzen a családban.

Városunkban a felméréskor az IKV kezelésében 4628 bérlemény volt, s azok
89°/r-át érintette a lakbéremelés. A lakbéremelés — komfortfokozatuktól függően —
4119 családot — a családok mintegy 25%-át érintette városunkban. Nem emelték
a lakbéreket 509 komfortnélküli és szükséglakásnál.

Városunkban mintegy 6—700 nyugdíjas bérlő nem fizet emelt lakbért, mert
a lakbérhozzájárulást ők életük végéig megkapják. A kormányhatározat — a lakbér-
emelésnél — abból indult ki. hogy a lakbéreknek biztosítani kell az állami lakó-
házak folyamatos fenntartási—üzemeltetési, karbantartási költségeit. Közismert, hogy
r>z állami kezelésben levő lakóépületek fenntartási szükséglete állami dotációval
került teljesítésre. Szolnokon a lakóházak fenntartása mintegy 28 millió forint ál-
lami dotációt térítettek a III. ötéves terv időszakában.

A lakbéremelés városunkban mintegv 8 millió forint összegű többletbevételt fog
jelenteni — a felmérés adataival számítva. Évente azonban 3—400 bérlakással gya-
rapodik az állami kezelésben lévő lakások száma. A korszerűbb, felszereltebb laká-
sok üzemeltetése a fenntartási költségeket is növeli. A felújítások elmaradása az
üzemeltetési költségek növekedése miatt — a feltételezéseknek megfelelően — az
első években nem lesz elegendő a többletbevétel fenntartásához. Az IKV 1971-re
tervezett lakbérbevétele 9.4 millió, a lakóházak fenntartására előirányzott összeg
18 millió forint volt. Ez mutatja, hogy jelentős összegű állami térítésre lesz szükség
városunkban is. A lakbérbevételt csökkenti, az állami dotációt növeli, hogy a jövő-
ben a lakások belső felújítási költségei a bérlőt és a bérbeadót — meghatározott
esetekben — egyenlő arányban terhelik. A lakásügyi rendelkezések irányelvként
szabták meg. hogy lényegesen nagyobb érdekeltséget kell teremteni az önkéntes
lakáscserére, mert ez a lakásalap relatív növelésének egyik eszköze lehet. A lakás-
forgalom fejlesztésére hozott rendelkezések már az elmúlt évben éreztették hatá-
sukat. Szolnokon a szövetkezeti lakások cseréje megduplázódott.

A lakásigények megújítása után a tanácsnál most is közel háromezer bér- és
tanácsi értékesítésű lakásigényt tartanak nyilván, kevesebbet ugyan, mint az előző
években. A szabályozók hatására az igények szelektálódtak. Bizonyítja az is. hogy
1970-ben a lakásigénylők 77%^, a megújítás után 40—45%-a kért bérlakást. A ta-
nácsnál jelentkező igények 60—65%-a tanácsi értékesítésű lakást kér, hiszen az
ártámogatás, a szociálpolitikai kedvezmény és a hitelfeltételek (nemkülönben a lak-
bérek) miatt ez a lakásépítési forma a legkedvezőbb. A lakásigények tovább szelek-
tálódnak, mert a IV. 5 éves tervben 2018 állami, bér. és tanácsi értékesítésű lakás
épül, amiből az igényeket nem lehet kielégíteni. A tanácsi értékesítésű lakásigény
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csaknem háromszorosa annak, mint amennyi lakás a középtávú tervidőszakban
felépül. Az igényeknek kétharmadát társasház, vagy más lakásépítési formában
lehet kielégíteni. Emiatt is fokozni kell a magánlakás építést Szolnokon.

A lakásügyi határozatok eddigi tapasztalatai azok realitását igazolják. Meg-
valósul az alapvető cél: a társadalmi egyenlőség, igazságosabb tehervállalás.

A lakásépítés állami támogatásának új rendszere, szabályozói a kereslet a ma-
gánlakásépítés növelésére, a többszintes építkezésre ösztönöznek. Ezt a szociálpolitikai
kedvezményen túl, a pénzügyi támogatás mértéke, az új hitelezési feltételek is biz-
tosítják. Lakásgondjaink azonban csak az egész társadalom összefogásával lehetnek
kisebbek.

Tóth Lajos
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