
Szolnok megye gazdasági helyzete
és a gazdaság továbbfejlesztésének néhány kérdése

Szolnok megye helyzetét az országban a következő főbb mutatókkal jelle-
mezhetjük: területe az ország egészének 6%-át képezi. A lakosságszám 10 év
alatt több mint 12000 fővel csökkent. A népesség száma az 1970. ávi adatok
szerint 449 800 fő, az ország lakosságának 4,4%-a. Népsűrűsége 80,7 fő/km2,
27,3%-kal alacsonyabb az országosnál.

Szolnok megyét a felszabadulás ellőtt az elmaradott területek között tartották
nyilván. Lakosságának háromnegyed része a mezőgazdaságból élt, a termelési
szerkezet egyoldalú volt. Ipari tevékenység alig folyt a megyében. A mintegy
27 000 ipari dolgozó döntő többsége kisiparos, csupán 2700 főt foglalkoztattak
a gyáriparban, az országosnak mindössze egy százalékát.

A gazdasági életet a félfeudális állapotok jellemezték. A nagy- és közép-
birtokokhoz 1943-ban a földterület 62%-a tartozott. Az 53 földbirtokos csaknem
annyi földnek volt a tulajdonosa, mint amennyivel 57 00 törpe- és kisbirtokos
rendelkezett. A társadalmi feszültséget végsőkig fokozta, hogy a mintegy 50 ezer
agrárproletár nehéz körülmények között élt, az év nagy részében munkanélküli
volt.

A II. viliágháború idején Szolnok megyét is rendkívüli károk érték. Az ipari
üzemek berendezéseinek számottevő hányadát a németek elhurcolták. Legnagyobb
kárt az állatállomány és ezen belül az igavonó-állomány szenvedte, mert az 1938.
évinek csupán 1/4-e maradt meg.

A felszabadulás után a megye termelőeszközeiben bekövetkezett nagyfokú
pusztulást előbb pótolni kellett, a fejlesztés csak ez után következhetett.

I. A MEGYEI GAZDASÁG FEJLŐDÉSE AZ 1945-1970. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

A felszabadulást követő negyedszázad alatt bekövetkezett gazdasági fejlődés-
ben Szolnok megyében is nagy szerepet játszott, hogy a szocialista tulajdon-
viszonyokat fokozatosan kialakítottuk és azok teljessé váltak. Ezzd m^^-'intek
a fejlődés gátló tényezői.

A termelőeszközök gyarapítása - mint ismeretes - a nemzeti jövedelemből
lehetséges. Országosan a nemzeti jövedelemnek évenként mintegy 20-28%-át
fordítjuk felhalmozásra, eszközök képzésére. 1950 és 1968 között országosan
az összes felhalmozás négyszeresére, ebből az állóalap közel hatszorosára nőtt.

Szolnok megyében a szocialista szektorban 1953-tól 1968-ig 16,7 milliárd
forintot fordítottunk beruházásra. A megye egészének fejlesztése alapvetően az
országosan és a megyében kidolgozott irányelveknek megfelelően - tervsze-



rűcn - folyt. A mezőgazdaság szocialista átszervezését és a termelőszövetkeze-
tek megszilárdítását segítve, 1963-ig a mezőgazdaság termelőeszközeinek a növe-
lésére fordították a legnagyobb összegeket. Ebben az időszakban is növekedtek
az ipari állóalapok, bár a növekedés elmaradt az országostól.

Az ipari beruházások aránya 1964-től kezdve minden évben meghaladta
a mezőgazdaságét. A szocialista szektor termelőjellegű beruházásainak 1953-1963
között 34%-át, 1964 és 1968 között már 46%-át fordították a megyében az ipar
fejlesztésére.

A szocialista szektorban teljesített beruházások
1953. és 1968. között a következők szerint alakultak:

Az egy lakosra jutó Szolnok m. A beruházások
Megnevezés beruházás, az országos százalékos

F t %-ában megoszlása
orsz ágos Szolnok országos Szolnok

megye megye

összes beruházás
Ebből: az iparban

a mezőgazdaságban
nem termelő ágazatokban

50 23G
21 6S8

8 684
10 794
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12 741
13 230
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76
59

152
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43
17
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34
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A nem termelő ágakra viszonylag kevés összeget fordítottunk, I O Í ? és
1968 kö/ött lakásra, kommunális, egészségügyi és kulturális célokra 2,9 milliárd
forintot használtak fel, amely az összes megyei teljesítésnek 17%-a volt. Ez az
országos (21%) arányhoz viszonyítva is kevés. Következménye, hoey az infra-
strukturális fejlődés szükségszerűen elmaradt a termelőágak fei'ődése mögött.
Az egy lakosra jutó kommunális beruházások értéke alapián Szolnok megye
1967-ben csak Pest megyét előzte meg és a T8. helyre került.

Szolnok megyében az állóalanok fejlesztése lassúbb ütemű volt u<»vnn nz
országosnál, a termelő ágazatok fejlődését mégis nagy mértékben elősegítette és
egvéb tényezőkkel együtt alapvetően megváltoztatta a megye gazdasági és társa-
dalmi szerkezetét.

1. Az ipar fejlődése, a szocialista iparosítás eredményei

Szolnok megyében a felszabadulás előtt az ipari tevékenység igen csekélv
volt és alapvetően csak Szolnok városra korlátozódott. Gyáripari üzemként
csupán a MÁV-műhelv. a cukorgyár, a papírgyár és az 1940-ben alakult cipő-
gyár működött. Ezekkel együtt a szétszórt téglagyárakban és a malmokban,
valamint a kismarosoknál dolgozott a mintegy 27000 ipari kereső. 1930-ban
a munkások 87°'n-át 20 főnél kisebb üzemekben foglalkoztatták.

A felszabadulás után a megyei gazdaságban egyre nagyobb súlyt kapott
az ipar. Az államosított vállalatok már 1949-ben többet termeltek, mint a
háború előtt. A megyei ipar alapvető vonása, hogy a beruházások révén szocia-
lista nagyüzemek jöttek létre. 1953-tól 1968-ig pl. a szocialista iparban mintegv
33000 munkahelv létesült. 1950 és 1969 között a korábban mcsdévő ikernek
fejlesztésével párhuzamosan 15 vállalat települt a megyébe. (Apritóscpsyár,
Tiszamenti Vegyiművek, Beton- és Vasbetonipari Művek gyáregységei stb.)'



Megyénk ipara igen dinamikusan fejlődött. A KSH Megyei Igazgatóságá-
nak számításai szerint 1968-ban a termelés háromszor-négyszer volt több az
1953. évinél. A termelés évenkénti átlagos növekedési üteme elérte a 9-10
százalékot.

A fejlesztés következtében az ipar szerkezete is lényegesen módosult. A há-
ború előtti években a könnyű- és az élelmiszeripar játszotta a vezető szerepet.
A felszabadulás után a nehézipar, ezen belül a gép- és a vegyipar fejllesztése
került előtérbe.

A megye iparszerkezete a foglalkoztatottak és az eszközállomány alapján a kövekezök szerint
változott meg:

A foglalkoztatottak A felhasznált Az álló-
Megnevezés %-os megoszlása vili. energia eszközök

1930.

30
54
16

100

1968.

47
41
12

100

%-os megoszlása

50
30
20

100

1968-ban

63
15
22

100

Nehézipar
Könnyűipar
Élelmiszeripar
Szocialista ipar

Szolnok megyében 1968 végén 26 millió önálló minisztériumi és tanácsi ipar-
vállalat, valamint 48 ipari termelőszövetkezet működött. Az 1963. évi ipari
átszervezés után több iparvállalat (pl. Cukorgyár, Papírgyár, Bútorgyár stb.)
telep lett. A szociaKsta iparban a 32 500 munkás közül mintegy 16 000 (49%)
dolgozott 500 főnél többet foglalkoztató telepeken. Jellemző az is, hogy a leg-
feljebb 10 főt foglalkoztató telepek az összes ipartelepek több mint a felét
adják.

Az iparfejlődést többek között az jellemezte, hogy a foglalkoztatottak
száma gyors ütemben növekedett, és ez képezte a termelés növekedésének fő
forrását.

A termelés, a létszám és a termelékenység alakulása

Megnevezés

Minisztériumi ipar
Tanácsi ipar
Szöv. ipar
Szocialisía ipar

termelés

249
278
33"9
269

Az 1968. évi

létszám termelékenység

az 1958. évi %-ában

190
176
211
191

131
158
161
141

Az iparszerkezet változása és az új vállalatok belépésének eredményeként
az iparcikkek termelésének a köre is kiszélesedett. Lényegében 1945. után
kezdte a megye termelni azokat az iparcikkeket, amelyekből Szolnok megye adja
az ország termelésének jelentős hányadát. 30 olyan fontos cikk található, amely-
nek részesedése az országos termelésből 10% feletti.



A fontosabb cikkek termelése és aránya az országosból

A termelés
C i k k mennyiségben

1968.

az országos %-ában
~19S0. 1968T

Hűtőszekrény
1000 db

Kénsav 1000 to
Szuperfoszfát, porított, 1000 to
Tornacipő 1000 pár
Gumicsizma lOOo pár

154
325
477

3365
341

100.0
47.0

100.0
34.0

100,0
73.0
56,0
99,0

A megyei ipar termékei nemcsak a hazai piacra jutnak el, hanem az ország
határain túlra is. Jó exportcikk a hűtőszekrény, a kénsav, a csontos nyershús.
a vágott baromfi, a cukor, a férfi- és női cipő és a különféle aprítógép. 196S-
ban pl. a termelt tornacipő 2z°/0-át, a gumicsizma 24%-át, a vágott baromfi
21%-át és a csontos nyershús 16%-r.í szállították külföldre a megye ipari
üzemei.

2. Az agrárviszonyok megváltozása

Szolnok megye agrárgazdasága jelentős helyet fogkü el mind a megyén
belüli súlya alapján, mind a népgazdasági szükségletek kielégítése szempont-
jából.

A mezőgazdaságban az első jelentős változást a felszabadulás után az 1945.
évi földreform eredményezte. Az igazi, gyökeres átalakulást mégsem ez jelen-
tette, hanem a szocialista tulajdonviszonyok megteremtése és teljessé válása
az 1948-1959 között - átmeneti visszaesésekkel - végbement folyamatban. Már
1950-ben szövetkezeti város lett Túrkeve és követte példáját Mezőtúr, Karcag
és Kisújszállás. Szolnok megye 1959-ben - Győr-Sopron megye után - az or-
szágban másodikként vált szövetkezeti megyévé.

Az 1959 óta eltelt időszakban a mezőgazdasági nagyüzemek erőteljesen
koncentrálódtak. 1969-ben 13 állami gazdaság és 123 termelőszövetkezet gazdál-
kodott a megyében. Területük átlagosan eléri a 9900, illetve 5600 kat. holdat.

A mezőgazdaság termelőerőinek gyors növekedése főként a szocialista át-
szervezés után indult meg. Eredményes lépések történtek a termelés anyagi-
műszaki bázisának megteremtésére.

Néhány adat a fejlődés érzékeltetésére:

- az öntözött terület 1968-ban 133 ezer kh. volt az 1952. évi 32 ezer kh-val zsemben;
— 1S52. és 1968. közölt 233 ezer kh. területet javítottak meg;
- az 1955. évi 2300-zal szemben 1968-ban 4S00 traktor segítette a nagyüzemek lermclfi te-

vékenységét:

— a kombájnok száma mintegy 1000 db. az 1957. évinek négyszerese;
- az 1 kh szántóra jutó műtrágya-felhasználás 1968-ban az állami gazdaságokban 2<W kg,

a termelőszövetkezetekben 165 kg (az 1956-1960-as évek átlagához képest a növekedés
43. illetve 85%;

— növekedett a mezőgazdaság szakember ellátása is.

A termelőerők növekedése, a gépesítés és a kemizálás térhódítása a nö-
vénytermesztés nagyfokú színvonal-emelkedésében is kifejezésre jutott:

4



A fontosabb növények termésátlagának alakulása

q/kh

1931—1940. 1951—19G0. 1901—1965. 1966—19ü3
Megnevezés

7,8

7,5
9.9

112,0
5,1

22.Í

évek

8,8
10,4
12,2

109,6
6,1

19,2

átlaga

11,3
14,0
15,7

152,4
6,1

14,5

13,0
12,3
15.9

201.4
5,9

22,0

Búza
Árpa
Kukorica
Cukorrépa
Napraforgó
Lucerna

Szolnok megye állatállománya - számosállatban kifejezve - 1969-ben
kilenc százalékkal) több az 1935. évinél, de közben jelentősen módosult az állat-
állomány szerkezete. A gépesítés miatt feleslegessé vált az igavonó állomány
nagy része és az 1935. évi lóállománynak csupán 1/5 -ét tartották meg.
A szarvasmarhaállomány 43%-kal, a sertésállomány 35%-kal, a juhállomány
közel) háromszorosára nőtt. Ennek ellenére Szolnok megye állatsűrűség tekin-
tetében a 14. helyet foglalja el.

A megye mezőgazdaságának eredményeit alapvetően a szocialista szektor
határozza meg. 1967-ben a mezőgazdaság - növénytermesztés és állattenyésztés -
bruttó termelésének 89%-át a szocialista gazdaságok termelték.

A megye mezőgazdaságának jelentőségét az mutatja legjobban, hogy a nép-
gazdaság számára nagy tömegű árutermelést biztosít. 1968-ban 1953-hoz képest
a felvásárlás például

kenyérgabonábl
vágómarhából
vágósertésből
tojásból
tejből

69%-kal,
154%-kal,
321%-kal,

203+-kai é
175%-kal

növekedett. Megváltozott a felvásárlás szerkezete is. 1968-ban az összes átadás-
nak már több mint a felét az állatok és az állati termékek tették ki.

3. Az egyéb termelő ágazatok fejlődése

A beruházási-építési feladatok elvégzésére a megyében fokozatosan alakult
ki a szocialista építőipari szervezet. 1953-ban 18 vállalat és szövetkezet műkö-
dött, a foglalkoztatottak száma mintegy 3700 fő volt. 1968-ig további 4000-rel
nőtt az építőipari foglalkoztatottak száma. Közben - 1966-ban - létrejöttek
a termelőszövetkezetek közös vállalkozásai is.

A megyei székhelyű építőipar összes építőipari termelése az 1953. évinek
kb. négyszerese.

A teljesítményérték növekedése mellett korszerűsödött az építőipar műszaki-
technikai színvonala: előrehaladás történt a nehéz fizikai munkák gépesítésében,
a befejező munkák gyorsításában, a korszerű kivitelezési technológiák fokozatos
alkalmazásában.
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A szocialista építőipar műszaki fejlődésének néhány mutatója

Megnevezés 1955. 1960. 1968.

Az egy m u n k á s r a jutó gépi haj tóerő (lóerő) ... 1,4 2,4
Fontosabb építőipari gépek, db

d a r u k összesen
betonkeverő
habarcskeverő
szállítószalag

A géppel végzett fö ldmunka a r á n y a (%)
A beépített vasbetonszerkezetből

az előregyártott a r á n y a (%) ... 30 38

Az igen jelentős fejlődés ellenére a megye építőipara általában nem tudta
kielégíeni az igényeket.

A dinamikusan fejlődő megyei gazdaság nagy igényeket támaszt a közle-
kedéshálózattal és szállítóparkkal szemben.

Szolnok megyében az állami közutak hossza 1332 km, amelynek alig több
mint fele pormentes. Az utak minősége sok kívánni valót hagy maga után.
Különösen problémát okoz a 4. sz. főközlekedési út Szolnok városon áthaladó
szakaszának zsúfoltsága. A szolnoki vasúti csomópont átfogó rekonstrukciója
folyamatban van. Elkészült az új rendezőpályaudvar, épül a személypályaudvar.

4. A lakosság életkörülményeit befolyásoló egyéb főbb tényezők alakulása

A megye társadalmi szerkezetének a megváltozása, a lakosság életkörül-
ményeinek alakulása a termelési eszközök tulajdonviszonyától) és a gazdasági
növekedés ütemétől függ. A felszabadulás után végbement gazdasági fejlődés
hatására gyors ütemben nőtt a munkahelyek száma, a lakosság jövedelme és
fejlődött a szociális-kulturális és egészségügyi ellátás.

A társadalom szerkezetének változására Szolnok megyében is főként két,
egymással szoros összefüggésben állló folyamat hatott: a mezőgazdaság szocialista
átalakulása és az iparosítás. A mezőgazdaság szocialista átalakítása, az ágazat
gépesítése és a kemizálás nagy számú munkaerőt szabadított fel. Az ipar munka-
erőt igényelt. A megyében c két folyamat időben eltért egymástól, ennek követ-
keztében több ezren más megyékben kerestek megélhetést. A megye összes népes-
sége jelentősen csökkent, amelynek fő oka - a természetes szaporodás visszaesése
mellett - az elvándorlás volt. Az elvándoroltak túlnyomó többsége munkaképes
korú, aktív kereső.

1960. évet követően az aktív keresők száma - elsősorban az elvándorlás
miatt - csökkent, viszont a foglalkoztatottsági szint növekedett, mert a munka-
képes népesség fokozatos munkába vonása igen erőteljes volt. Megnőtt a nők
társadalmi aktivitása. A munkaképes népesség mintegy 4/5-e dolgozik, ezen belül
a férfiak foglalkoztatása gyakorlatilag teljes.

Szolnok megye felszabadulás előtti gazdasági elmaradottságából egyenesen
következett a lakosság igen alacsony életnívója. Az agrár- és ipari munkásság
túlnyomórészben csak idénymunkás volt, mert a mezőgazdasági termeléshez kap-
csolódó malom- és cukoripar is csak idényjelleggel dolgozott. A bérezésben pedig
a megyei munkásságot alacsonyabb bértarifával fizették, mint pl. a Budapesten



dolgozókat. A gyáripari munkások átlagkefesete 1938-ban az országosnak 70%-a,
a sommásoké 90%-a volt. Az állandó munkanélküliség is igen jelentős volt, mert
pl. 1937-ben és 1938-ban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében n - 1 3 000 mező-
gazdasági munkanélkülit tartottak nyilván, amely az agrármunkások létszámának
elérte az 1/5-ét.

A felszabadulás után alapvetően megváltozott a jövedelmi helyzet, a jöve-
delem reálértéke és a lakosság fogyasztása. A KSH Szolnok Megyei Igazgató-
ságának számításai szerint a fontosabb cikkek áraránya munkaórában kifejezve
a megyében a következők szerint alakult:

Hány órát dolgozott egy ipari munkás"t ;9G8.
Megnevezés 1938. 1952. 1960. 1968. az 1938.

években a cikk megvásárlásáért %-ában

Kenyér
Cukor
Sertéshús I, kg
Szalonna I
Tej, liter |
Tojás, 100 db
Férfi marhaboxcipö
Női „ pár
Főbérleti lakbér, évi
Villanyáram. kWó
Vasúti jegy, 100 km

1,1
3,1
5,1
6.2
0,9

26,5
41,2
48,5

1322,9
2.3

0,6
2,5
6,3

11,7
0.7

28,9
56,8
57.5

147,4
0.3

0.4

1,4
3,5
5,2

0,4
19.5
35,3
27,5
90,2

0,2

0.3
1.0
3.G
3,2
0,3

19.2
29.9
29,9
72,6

0.1

27
32
71
52
33
72
73
62

5
4

12,9 5,6 3,2 2,7

A lakosság jövedelme, illetve vásárlóereje gyors ütemben növekedett, és
a munkásság, valamint a parasztság jövedelme Szolnok megyében már 1967-ben
kiegyenlítődött. 1967. évben - reprezentatív jövedelmi adatfelvétel szerint -
Szolnok megye az egy főre jutó jövedelem alapján a megyék között a 13-14.
helyet foglalta el. Ennek oka elsősorban az, hogy a szellemi és a nem mező-
gazdasági foglalkozású háztartásokban az egy főre jutó jövedelem négy, illetve
nyolc százalékkal) alacsonyabb volt az országosnál. A parasztság egy főre jutó
személyes jövedelme ugyanakkor meghaladta az országosat.

A lakosság jövedelmi viszonyainak a további javítása érdekében - a reál-
bérek és reáljövedelmek, az egy főre jutó keresetek növekedése mellett - me-
gyénkben elsősorban a foglalkoztatási szintet kell tovább fokozni, mert a keresők
aránya még mindig alacsonyabb az országosnál. Ezzel függ össze, hogy igen ma-
gas a kisjövedelmű háztartások aránya. Pl. 1967-ben az egy főre jutó jövedelem
a háztartások 1/3-ában nem érte el a 800 Ft-ot és ennél csak Hjadú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár megyékben volt kedvezőtlenebb a helyzet.

A lakosság életkörülményei számottevően javultak a lakásellátás, a víz- és
energia-ellátottság, az egészségügy és kulturális területen is.

A lakáscllátottságot a lakásállomány és a 100 lakásra jutó lakosok száma
jól szemlélteti.

A megye lakásállományának ala kulása a felszabadulás után

Megnevezés
1941-ben

108,4
419

1953.

év

126,0
360

1960.

végén

132,0
348

1963.

143.9
306

Lakásállomány, 1000 db
A 100 lakásra jutó lakosok száma, fő



Növekedett a vízvezetékkel, a villannyal és a gázzal ellátott lakások ará-
nya is:

Az összes lakásból az el látott l akások a r á n y a , %

1953. 1961. 1902. 19C3. 1903.
Megnevezés

é v v é g é n

12
59
_

0

13
61

6
1

20
75
'ÍIÍ

4

A vízvezetékkel ellátott 2
A villamosenergia-fogyasztó —
A propán-bután gázfogyasztó —
A vezetékes gázfogyasztó —

Az egészségügyi ellátottság javulását igazolják pl. a következő mutatók:

— az orvosok száma az 1944. évi 239-ről 1908-ig 621-re emelkedett;
— a kórházi ágyak száma ugyanezen időszakban 458-ról 2540-re nőtt;
— az egy körzeti orvosra jutó lakosok száma az 1952. évi 4100-zal szemben l95R-ban

2911 fő;
— az 1000 élveszületettre jutó csecsemő halálozás az 1952. évi 63-ról 1968-ban 28-ra

mérsőklődött.

Kiszélesedett és korszerűsödött az alapfokú és középfokú oktatás, kedvezően
változtak a népművelés fontosabb mutatói, fejlődött a szakmunkásképzés. Ezek
együttes hatására a lakosság műveltségi színvonala emelkedett.

II. A MEGYE FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK
AZ 1971-1975. KÖZÖTTI ÉVEKBEN

1. A területi fejlesztési terv információi, a koncepció megalapozottsága

A népgazdasági, ezen belül a területi és tanácsi tervezés továbbfejlődésének
keretei között a negyedik ötéves terv időszakára először történt kísérlet Szolnok
megyében is a terület komplex fejlesztésének körvonalazására, középtávú tanácsi
területi fejlesztési terv kidolgozására.

A területi fejlesztési terv kidolgozása sokirányú információra támaszkodott.
Ezek közül a legfontosabbak:

- a középtávú népgazdasági terv Szolnok megyére adaptálható követelményei,
különös tekintettel a területfejlesztés célkitűzéseire;

- az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának direktívái az 1971-75 közötti
évekre és tervjavaslata a központi szervek felé;

- a Szolnok megyei Tanács által jóváhagyott IV. ötéves tervi irányelvek;
- a főhatóságok területi és ágazati információi;
- az 1971-75. közötti évekre jóváhagyott tanácsi pénzügyi és fejlesztési terv;
- Szolnok megye egyes ágazataira kidolgozott koncepciók, programok, ágazati

tervek és
- a gazdálkodó egységek adatszolgáltatásai a középtávú terveik előirányza-

tairól.
A konkrét információk felhasználása mellett a megyei területi fejlesztési

terv közgazdasági számításokat, becsléseket is tartalmaz.
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A megye területi fejlesztési terve részben összegezi a gazdálkodó egységek
és a helyi tanácsok középtávú terveinek célkitűzéseit, részben orientálja őket a
terület várható és kívánatos fejlődési üteméről, az ágazatok arányairól, a fejlődés
(fejlesztés) területi vetületéről.

2. Szolnok megye általános jellemzése a IV. ötéves tervidőszak kezdetén

A felszabadulást követő negyedszázad alatt Szolnok megye mind gazdasági
szempontból, mind a társadalmi viszonyok és életkörülmények szempontjából
jellentősen fejlődött s ez által közelebb került az ország fejlettebb területeihez.
Az elért fejlődés alapján - a fejlesztés anyagi-pénzügyi és egyéb feltételeit figye-
lembe véve - alakultak ki a IV. ötéves tervidőszak célkitűzései.

A megye népessigszámának csökkenése a tervidőszak elejére - részben az
elvándorlás mérséklődése, részben a természetes szaporodás növekedése eredmé-
nyeként - lelassult, megállt. Az elvándorllás mérséklődésében a megyén belüli
foglalkoztatási lehetőségek bővülése - elsősorban az iparosítás - játszott szerepet.
Az országos programhoz kapcsolódó megyei iparfejlesztés hatására új iparosodó
települések alakultak ki: Karcag és Mezőtúr városok, Tiszafüred és Kunszent-
márton járásszékhelyek.

Az elmúlt évtizedben (1960-1970 között) az építőipar termelési volumene
megkétszereződött, de ez sem elégítette ki az igényeket.

A mezőgazdaságban a szocialista nagyüzemek megszilárdultak, hozamaik
növekedtek, árutermelésük fokozódik. Az állattenyésztés eredményei ennek elle-
nére elmaradnak az igényektől (belső fogyasztás és export), a növénytermelés
gépesítése csak részben megoldott. A megye élelmiszeriparának fejlődése nem
elégíti ki az igényeket.

A megye közlekedésében bekövetkezett előrehaladás nem tartott lépést más
ágazatok fejlődésével, az életszínvonal emelkedésével. A tanácsi kezelésű köz-
kutaknak mindössze 5,5%-a kiépített, ez az arány fele az országos átlagnak.

A bolti kiskereskedelem és a vendéglátóipar hálózata - elsősorban Szolnok
megyeszékhelyen - elmaradott, elégtelen. A szolgáltatóipar sem képes az egyre
növekvő igényeket kielégíteni.

A gazdasági ágazatok fejlődése, a központi szerepkörű települések - első-
sorban a városok, ezen belül Szolnok - népességszámának növekedése gyors fej-
lesztést indukál a lakásépítésben, a közművekben, az egészségügyi és művelődés-
ügyi intézmény-hálózatban.

A viszonylag gyors fejlődés mellett is jelentkező problémák sürgetik és
igénylik a területfejlesztés tervszerűségének és komplexitásának növelését, a terü-
leten rendelkezésre álló erőforrások összefogását, koordinálását és hatékony fel-
használását.

3. A munkaerőhelyzet alakulása a IV. ötéves terv időszakában

A megye munkaerőhelyzetét egyrészt a munkaerőforrás változása, másrészt
a foglalkoztatási lehetőségek alakul'ása határozza meg a IV. ötéves terv idő-
szakában is.

A megyei számítások szerint a munkaerőforrás 4,3 ezer fővel emelkedik
a tervidőszakban. A bejárók és eljárók egyenlege - a foglalkoztatási lehetőségek



bővülésének hatására - a 13 ezer fős eljáró többlettel szemben 1971-75 között
3-4 ezer fővel csökkenni fog. A foglalkoztatás bővítésében az ipar fejlesztése
kiemelkedő szerepet játszik.

A megye IV. ötéves területi fejlesztési tervét megalapozó mérlegszámítások
szerint a megye népességén belül) az aktív keresők hányada 1975-re 45,4%-ra
változik. (1966-ban 42,2u/o. 1970-ben 43,9% a hasonló adat.) Az 1000 aktív
keresőre jutó gazdaságilag inaktív népesség száma 1975-re 1205 fő körülire mér-
séklődik. (1966-ban 1371 fő, 1970-ben 1280 fő.)

A megyei terv az aktív keresők mintegy 13 ezer fős növekedésével számol,
amely várhatóan úgy következik be, hogy a nem mezőgazdasági ágazatokban
18 ezer fővel nő, a mezőgazdaságban 5 ezer fővel csökken a fogalkoztatottak
száma. Az ipari létszám 12 ezer fős emelkedésének hatására az ipari dolgozók-
nak az összes aktív keresőkhöz viszonyított aránya az 1970. évi 30%-ról 1976-ra
34%-ra emelkedik, ugyanakkor a mezőgazdasági keresők aránya 37%-ról 32%-ra
mérséklődik. Ennek ellenére a mezőgazdaságból más ágazatokba történő létszám-
átcsoportosítás jelentősége az előző időszakhoz képest csökken. A mezőgazdaság-
ban foglalkoztatottak létszámának mérséklődése elsősorban nem az átcsoporto-
sítás" következménye lesz, hanem számolni kell azzal, hogy ezekben az években
- a magas korösszetételnek megfelelően - nagy számban haladják meg a nyugdíj-
korhatárt a mezőgazdasági keresők.

Az összes foglalkoztatott létszámon beiül a nők részaránya az 1966. évi
33,6%-ról - amely arány alapján Szolnok megye a megyék között csaknem az
utolsó helyet foglalta el - 1970-re 36,5%-ra, 1975-ig 38,6%-ra növekszik. A ter-
cier ágazatokban mérsékelten - együttesen 3-3,5 ezerrel - emelkedik a foglal-
koztatottak száma.

4. A gazdasági ágazatok fejlődésének jellemzői

A negyedszázados fejlődésre alapozó Szolnok megye IV. ötéves tervidő-
szakra szólló területi fejlesztési terve a gazdasági ágazatok dinamikus tovább-
fejlesztésével számol.

a) Az ipar fejlődése, a fejlesztés célkitűzései

A IV. ötéves terv időszakában tovább folytatódik a megyében az iparosítás.
az ipar fejlesztése. Az ipar Szolnok megye legdinamikusabbban fejlődő ágazata
marad. A terv a termelés volumenének évi 11-12%-os növekedésével, azaz öt
év alatt a termelés 70-80%-os emelkedésével számol, azzal, hogy a termelés-
növekedés nagyobb hányadát a termelékenység növekedése biztosítja. A tervek
szerint a fejlődés 12 300 új ipari munkahely kialakítását eredményezi, s a terv-
időszak végére várhatóan biztosítható lesz, hogy a 10 000 lakosra jutó iparban
foglalkoztatottak száma meghaladja az 1540 főt.

A megye az 1971-1975. évek közötti területi iparfejlesztése során a követ-
kező alapvető célkitűzéseket érvényesíti:

- Az egészséges ipari struktúra kialakítása érdekében tovább keU csökkenteni
a munkaerőforrások és az ipari munkahelyek területi elkülönítését, figye-
lembe véve az ésszerű ingázási távolságokat.

- Az ipartelepítéseket és fejlesztéseket elsősorban a meghatározott 11 telepü-
lésre szükséges koncentrálni.

- Az iparilag fejlettebb településeken - Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós -
az extenzív fejlesztést az intenzív fejlesztés irányába kell megváltoztatni.
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Utal a terv arra is, hogy az ipartelepítésnél és fejlesztésnél a megye ter-
mészeti és gazdasági adottságainak kihasználására kell törekedni. Ilyen adottsá-
gok pl.: a még renndelkezésre álló munkaerő-, fűtőanyag- és energia-lehetőségek,
a mezőgazdaságból származó nyersanyag, felszíni vízkészletek, jó nyersanyag a
téglagyártáshoz stb.

Az iparfejlesztésre kijelölt városok és községek 10 ezer lakosra jutó iparban
foglalkoztatottainak száma 1975 végére a következő szintre emelkedik:

(A terv adatai)

1970. évi
tény

1975. évi
terv

Szolnok város
Jászberény „ '
Törökszentmiklós ,,
Karcag „
Mezőtúr „
Kisújszállás „
Túrkeve „
Kunszentmárton nagyközség
Tiszafüred „
Jászárokszállás „
Kunhegyes ' ,,

2738
2937
1833
1702
1167
1319
1189
1450
976

1010
961)

2600—2700
3000—3100
1900—2000
2100—2200
1700—1800
1600—1700
1900—2000
2400—2500
1500—1600
1600—1700
1500—1600

Karcagon, Mezőtúron, Tiszafüreden és Kunszentmártonban központi terület-
fejlesztési (iparfejlesztési) alapból 120 millió Ft összegben támogatást kapnak
a beruházó ipari vállalatok és szövetkezetek.

Az iparfejlesztésen belül fontos célkitűzéseket tartalmaz a megyei terv
a lakossági szolgáltatások fejlesztésére, különösen a dinamikusan fejlődő ágazatok
teljesítményének növelésére. A gépkocsijavítást és karbantartást, a lakáskarban-
tartó kapacitást, az elektroakusztikai cikkek és háztartási gépek javítását, vala-
mint a textiltisztító tevékenységet kiemelt feladatnak tekinti, s ezen ágazatok
fejlesztéséhez a megyei tanács - szolgáltatásfejlesztési alapból - támogatást nyújt
a gazdálkodó egységeknek. A középtávú tervidőszak alatt az egy lakosra jutó
összes szolgáltató tevékenység árbevétele az 1970. évi 568 Ft-ról 836 Ft-ra, azaz
több mint 40%-kal emelkedik.

b) Az élelmiszergazdaság fejlesztési célkitűzései

A megye mezőgazdasági termelésének növelését évi 2,9-3%-kal - a III.
ötéves terv időszakával azonos ütemben - veszi számításba a megyei területi
fejlesztési terv. Az állattenyésztésben a korábbinál gyorsabb, a növénytermesztés-
ben az előzőnél mérsékeltebb fejlődést tart indokoltnak. Az ágazat terve tartal-
mazza a termelési szerkezet változásával, a termeléssel és árutermeléssel, az anyagi-
műszaki megalapozással és a munkaerőhelyzet alakulásával összefüggő változá-
sokat.

A növénytermesztésben a termőterületek hatékonyabb használata kerül elő-
térbe. A mezőgazdasági terület mintegy 4500 kh-val lesz kevesebb 1975-ben.
(Tisza II. vízlépcső tározótava, ipartelepítés területfoglalása.) A terv a legelő-
terület, nádas és halastó növekedésével számol a szántóterület csökkenése mellett.

Változik a vetésszerkezet: növekszik a rizs, a takarmánygabona és az ipari
növények vetésterülete.
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Az állattenyésztésben a tervidőszak egyik legfontosabb feladata a korszerű,
nagyüzemi tartástechnológiai módszerek bevezetése és széleskörű alkalmazása, a
korszerűtlen telepek rekonstrukciója és azok gépi technológiával való hasznosí-
tása. A nagyüzemi gazdaságok szarvasmarha-állománya mintegy 6-7000 db-bal,
a tehénállomány 4200 db-bal, a sertésállomány 60 ooo-rel, a juhállbmány meg-
közelítően 36 ezerrel növekszik.

A nagyüzemi gazdaságok állatállománya összességében kb. 13 000 számos-
állattal, 11%-kal lesz több a tervidőszak végén. A háztáji és egyéni gazdaságok-
ban az állatállomány 5-6%-kal tovább csökken.

Számottevően növekszik a mezőgazdaság árutermelése. Ennek nagyságrend-
jét és jelentőségét néhány adat jól szemlélteti:

— A megye összes kenyérgabona terme lésének közel G0%-a (cca. 18 000 vagon) me-
gyén kívüli igényeket fog kielégíteni 1975-ben.

— Várhatóan 14 millió literrel több tej kerül felvásárlásra 1975-ben, melyből 12 miHió
liter megyén kívüli területek (elsősorban Budapest) ellátására szolgál.

— Tojásban a tervidőszak utolsó évére előirányzott felvásárlási mennyiség 55 millió
darab.

— A tervezett vágósertés-felvásárlás a tsz-ekben az 1969. évihez viszonyítva 1975-ban
37—38%-kal lesz több.

— A vágóbaromfi-előállítás mintegy 20%-kai emelkedik és központi elosztásra 1975-ben
900 vagon élőbaromíi vehető számításba az 1970. évi 650 vagonnal szemben.

— 1975-ben 2800—3000 vagon hántolatlan rizs kerülhet központi árualapba.

A területi fejlesztési terv összefoglalja az ágazat célkitűzéseinek anyagi-
műszaki megalapozását is. A terv az ágazatban megyei szinten 5,2 milliárd Ft
mezőgazdasági beruházással számol, amelyből az építési előirányzat 2,6 mil-
liárd Ft.

Az anyagi-műszaki megalapozás fő feladatát a terv a növénytermesztésnél

a talaj termelékenységének fokozásában (pt. talajjavítás 112 000 kh-on), az öntö-
zésfejlesztési programban (öntözésfejlesztés 32 000 kh-on), a meliorációs beruhá-
zásokban, továbbá a raktár és szárítókapacitás növelésében jelöli meg.

Az állattenyésztés-ágazatban a szakosított telepek megvalósítása a fő prog-
ram. A terv 3 5 000 új szarvasmarha- és mintegy 80 000 új sertésférőhely építé-
sével számol. Ebből szakosított telepen 14 180 tehénférőhely és 56000 hízósertés-
férőhely valósul meg, összesen 54 telepen.

A mezőgazdasági nagyüzemek — a terv számításai szerint - új gépek,
technológiai gépek és berendezések beszerzésére és a meglévő állomány felújí-
tására mintegy 1,5 milliárd Ft-ot fordítanak. A műtrágya-felhasználás kb. meg-
kétszereződik.

Az anyagi-műszaki megalapozás a mezőgazdaság bruttó termelési értékének
3000-3500 fővel lesz alacsonyabb a kereső állomány.

A mezőgazdaság a korábbinál nagyobb produktumot várhatóan alacsonyabb
számú foglalkoztatás mellett biztosítja. Az állami gazdaságokban 10-12%-kal
csökken a foglalkoztatottak száma, a tsz-ekben pedig 1970-hez képest 1975-ben
3000-3500 fővel esz alacsonyabb a kereső állomány.

A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripari tevékenység összhangjának
biztosítására törekszik a megye IV. ötéves fejlesztési terve, s előirányzatai között
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a sütőipar, a baromfifeldolgozó kapacitás, a tejfeldolgozás, a húsipar és a malom-
ipar kapacitásának növelése szerepel. A tervidőszakban befejeződik a szolnoki
Cukorgyár rekonstrukciója és ezáltal napi 500 vagonra emelkedik feldolgozó ka-
pacitása. Bővül a hűtő- és gabonatároló kapacitás is.

c) A közlekedéságazatban a megyét érintő legrangosabb fejlesztés a szolnoki
személypályaudvar építése, a 4. sz. főközlekedési út megyén - ezen belül Szolnok
városban - áthaladó szakaszának korszerűsítése, valamint a Budapest-Debrecen
közötti vasútvonal megyei szakaszának villamosítása. Befejeződik a Járműjavító
Vállalat Diesel-javító bázisának építése.

A terv előirányzatai szerint a vasúti és közúti személy-, illetve áruszállítás
összehangolt fejlesztése, a közúti forgalom növekedésének biztosítása érdekében
javítani, korszerűsíteni kell az úthálózatot. A legfontosabb helyeken - Szolnok,
Jászberény, Karcag, Tiszafüred - korszerű autóbuszpályaudvarok és állomások
létesítéséről kell gondoskodni.

d) A megyei fejlesztési terv nagy figyelmet fordít a kiskereskedelmi hálózat
növelésére, korszerűsítésére. Ezt egyrészt az indokolja, hogy a bolti kiskereske-
delmi forgalom 48%-kal, a vendéglátás forgalma pedig 42-45%-kal növekszik
öt esztendő alatt, másrészt az, hogy a városok és a városiasodó települlések
- ezen belül is főként a megyeszékhely - kiskereskedelmi hálózata elégtelen.
A terv számításai szerint a bolti kiskereskedelmi hálózat alapterülete 44 000 m2-
rcl, a vendéglátóipari hálózaté pedig 12 000 nr-rel növekszik.

A tervidőszakot megelőzőhöz képest valamelyest javul a bolti kiskereske-
delemben a hálózati alapterület megoszlása a városok és községek között:

Népesség % Hálózat %
Megnevezés

városokban 43.6 45,5 52,0 54,2
községekben 56,4 54,5 48,0 45,8

Az ágazatban a vendéglátóipari-idcgenforgalmi fejlesztések közül a szolnoki
(150 ágyas) városi szálloda és az ugyancsak Szolnokon - a Tiszaligetben - meg-
épülő mikrohotcl bír kiemelt jelentőséggel.

5. A lakosság életkörülményeit befolyásoló egyéb tényezők várhaló alakulása

A gazdasági ágazatok fejlődése - fejlesztése mellett - amelyek önmagukban
is javítják a megye lakosságának anyagi helyzetét és éetfcltétcleit - előirányozza
a megye területi fejlesztési terve a lakás- és közműellátással, az egészségügyi
ellátással, valamint az oktatással és közművelődéssel összefüggő fejlődést - fej-
lesztést is.

Szolnok megyében az urbanizációs folyamat és az iparosodás következtében
a városokban és a kiemelt településeken a lakásépítés nem követte az igényeket.
A megye lakossága az 1971-et megelőző évtizedben 6-7%-kal csökkent, a váro-
sok népessége pedig 7%-kal növekedett. A lakások 45%-a ugyanakkor a közsé-
gekben valósult meg.

T971. január i-én - a tervidőszak indulásakor - Szolnok városban a 100
lakásra jutó családok száma 116,4, a többi városban 101-109 között változott.
A megyei szintű átlagos adat - a községek viszonylag jó ellátottsága következ-
tében - kedvezőbb (104,2).
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Az 1971-75. evek közötti időszakban a megyei terv mintegy 15000 lakás
megépítését irányozza elő úgy, hogy az összes lakás 57%-a a városokban, 30%-a
a nagyközségekben, míg 13°'o-a az egyéb községekben létesül.

A 15000 lakás megvalósulásává 1976. január i-én Szolnok városban a 100
lakásra jutó családok száma 109-110, a többi városban 100-108 között lesz,
a megyei átlag 100,4-re alakul. A lakásépítés település-kategóriák szerinti ter-
vezett megoszlása a mennyiségi igényekhez igazodik.

A vízgazdálkodási ágazat fejlesztési célkitűzései nagyobbrészt a tanácson
kívüli gazdaságban valósulnak meg. Legjelentősebb ezek között a megyét érintő
egyedi nagyberuházás, a Tisza II. Vízlépcső, amelynek első kiépítési üteme a
tervidőszak alatt megvalósul. Hatása sokoldalúan befolyásolja majd a megyei
gazdaságot. (Öntözés, idegenforgalom, üdülési lehetőség stb.)

Célcsoportos beruházásként az ágazatban a mezőgazdasági vízhasznosítás
(öntözés), a vízkárelhárítás, árvízmentesítés, síkvidéki vízrendezés és a folyam-
szabályozás területein valósulnak meg jelentős fejlesztések.

A helyi tanácsok a tervek szerint a víztermelő kapacitást 17 ezer mVnappal.
a vízvezeték-hálózatot 730 km-rel, a szennyvíztisztító kapacitást 3200-3300 m3/
nappal, a csatornahálózatot 34 km-rel növelik.

A feilesztések hatására az ellátottság - településkategóriánként - a tervidő-
szak végére a következőkben változik a megyében:

Települések megnevezése

Közműves vízellátásban Csatornázott terü-
részesülő lé ten élő

népesség
1971. 1.1.

83.8
64.2

59.0
47.7
56.5

az összes
1976. I.I.

83.9
77.3

75.5
58.2
68.0

népesség
1971. I.

27.*>

7.1

7.3
1.3

6.9

százalékában

1. 1976. 1.1.

ifi,4
14.2

14.5
s n

M.7

Szolnok város
Egvrb városok
Járásszékhely.

Esvrb települések
Megye összesen:

A községekben - részben a kisebb városokban is - a vízeU-í^ssal és csa-
tornaellátással! kancsolatos feilesztések társulati formában valósulnak m°s>.

A tervidőszakban javul a lakosság egészségűe\i ellátása is. A legjelentősebb
feilesztések: a karcagi kórházhoz kapcsolva meeénülő 150 á<rvas idcr-elme os/táiv
(navilon\ a Mesvet Kórház 250—300 ágyas bővítése, intenzív ns/tál^nk kialakí-
tása a Megvei Kórházban és a Tüdőbeteg-pvógvintézetbon. sza'"""nH.-*lő-inté7et'?k
építése Mezőtúr. Tászberénv és Törökszentmiklós városokban, valamint 200 ágyas
fejlesztés a szocinlüs otthoni hálózatban.

Az oktatás-közművelődés intézményhálózatának és felszereltségének hővü-
lésc. iavulása is magasabb szinten lesz képes a tervidőszak véeére az igénvek
kielégítésére. A feilődést érzékelteti, hogv T8OO— TQOO óvodai férőhriv. OÍ r<h^-
lános iskolai tanterem, 44 középiskolai osztályterem, 700-750 közéoiskolai diák-
otthoni férőhely építése szerepel a tervekben.

6. A terv kidolgozásának módszertana és a végrehajtás állásának néhány tapasztalata

a) A területi feilesztési terv kidolgozásának módszere, a tanácsi és nem tanácsi
gazdaságok fejlesztésének összehangolása.
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A megyei területi fejlesztési terv összeállításának módszere még nem kidol-
gozott. A megyei tanácsok a IV. ötéves terv időszakára érvényes terveik tartal-
mát és módszerét maguk határozták meg. Az Országos Tervhivatal mindössze
annyi igényt támasztott, hogy a megyék központilag előírt rendszerben adjanak
információt a kidolgozott és elfogadott területi fejlesztési terveikről. Ebből követ-
kezett, hogy a megyei tanácsok - figyelembe véve, hogy a területi fejlesztési
terv követeümenye a megye egész gazdaságának összehangolása - különböző mód-
szert alkalmaztak a terv kidolgozásánál és eltérések jelentkeztek a tervek tartal-
mában.

A szakdolgozat 11/1. pontjában vázlatosan szerepelnek a Szolnok Megyei
területi fejlesztési terv információi, amelyek megalapozták a koncepciót. Itt fő
vonásokban csupán azt a folyamatot ismertettem, amelyben kialakult a megye
területi fejlesztési terve. Ez egyben tükrözi a terv kidolgozásának módszerét.

Az 1971 -197 5. közötti időszakra vonatkozó megyei terv összeállítását meg-
előzte a megyei gazdaság 1957-1970. közötti évek fejlődésének széleskörű elem-
zése. Az elemző munkát - a hivatásos tanácsi tervapparátus szervezésével és
irányításával — ágazati bizottságok végezték el, amely bizottságokban a politikai
és társadalmi szervek képviselői mellett vállalati szakemberek vettek részt. A bi-
zottságok a korábbi fejlődés tapasztalataiból következtetéseket vontak le a tovább-
fejlődés ütemére, irányára, útjaira vonatkozóan is.

A legjelentősebb gazdasági egységek (vállalatok és szövetkezetek) képviselői-
nek részvétele az elemzésben, a következtetések levonásában - majd később a
konkrét tervmunkában - kölcsönös információt biztosított.

Az elvégzett elemzés tapasztalatait is felhasználva, kidolgozta és jóváhagyta
az MSZMP MB az 1971-1975. közötti évekre szóló direktívákat és tervjavas-
latot a központi szervek felé. A direktívák - a szokásos csatornákon - eljutottak
a megvei, városi, járási szervekhez és a gazdasági egységekhez. Időközben a me-
gyei párt és tanácsi szervek folyamatos konzultációkat folytattak a IV. ötéves tervi
fejlesztési elképzelésekről az országos főhatóságokkal és a legjelentősebb gazda-
sági egységek vezetésével.

Az MSZMP MB direktívái és a folyamatos konzultációk tapasztalatra alap-
ián a megyei tanács jóváhagyta és dokumentumban rögzítette a IV. ötéves terv
megyei irányelveit. Az iránvelveket eljuttatta a megye gazdasági egységeihez és
hrlvi tanácsaihoz, hogy azok saját terveiket, fejesztési programjaikat az irány-
e'lvek ismeretében dolgozhassák ki.

Ugyanebben az időszakban - 1969 végén, 1970-ben - a gazdálkodó e^vsé-
gek tájékozódtak az ágazati koncepciókról, programokról, megismerték a főható-
s- '̂ok területi és ágazati információit.

1070 TT. felében a megyei tanács - a helyi tanácsok terviavaslntaimV és qz
OT-val folytatott konzultációkon kialakult a pénzügyi feltételek, fejlesztési szín-
vonalak figyelembevételével - kidolgozta és jóváhagyta az 197I-T975. közötti
évekre szóló tanácsi pénzügyi és fejlesztési tervet, a megyén belüli tanácsi gazdaság
fejlesztési programját.

1971. I. félévében - előírt rendszerben - a megve vállalatai és szövetke-
zetei adatokat szolgáltattak a megyei tanácshoz középtávú terveikről. A vállalati
tervek adatai - előirányzatai — összesítésre kerültek. A vállalati tervadatok,
továbbá a tanácsi gazdaság fejlesztési terve alapján végleeeződött a megyei terü-
leti feilesztési tervjavaslat. A tervjavaslat különböző politikai és társadalmi ér-
dekvédelmi fórumokon történt előzetes megvitatás és módosítás után került jóvá-
hagyásra, megerősítésre a megyei tanács ülése elé.
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A megyei területi fejlesztési terv nem a vállalati tervadatok és a tanácsi
gazdaság tervadatainak mechanikus összesítését tartalmazza. A „számszaki" ösz-
szcsítés csupán információs forrást adott az egyes ágazatok fejlődési ütemének,
irányának, területi allokációjának meghatározásához, a fejlesztési feltételek össze-
hangolásához, elsősorban szöveges megfogalmazásához.

A középtávú megyei terülleti fejlesztési tervet - információ biztosítása és
orientálás érdekében - a jóváhagyást követően az érdekelt országos főhatóságok,
megyei szervek és a gazdálkodó egységek (vállalatok és szövetkezetek) kézhez
kapták. Módjukban áll ennek alapján, hogy a konkrét fejlesztési döntéseiknél,
az éves terveik kidolgozásánál a területi fejlesztési terv követelményeit és a vál-
lalati munka „külső" feltételeit (pl. munkaerőforrás, közrnű igénybevétele, építő-
inari kapactitás, óvodai és bölcsődei férőhely, közös beruházások lehetősége stb.)
figyelembe vegyék.

A megyei területi fejlesztési terv kidolgozási folyamatának vázolása érzé-
kelteti egyrészt azt, hogy a megyei terv a vállalatokkal való folyamatos konzul-
táció, információcsere akpján alakult ki, másrészt azt, hogy a megyei területi
fejlesztési terv a tartalmi összegzés funkciója mellett orientáló szerepkört is ellát.

b) A területi fejlesztési terv teljesítésének néhány tapasztalata
A IV. ötéves terv időszakára készült megyei területi fejlesztési terv végre-

hajtásának menetközbeni felmérése, átfogó értékelésére ez év második felében
kerül sor. Néhány tapasztalat azonban az 1971-1972. évi eredmények alapján is
összegezhető, levonható. Összességében az állapítható meg, hogy Szolnok megye
gazdasága a népgazdaság részeként tervszerűen fejlődött. A fejlődés szerénv
mértékben meg is haladta az országos átlagot, de nem érte el a tervezettet.
A tervtől való eltérések közül a legszámottevőbbek:

— A tervidőszak első két évében a szoci alista ipar termelése az időarányos 23—25 s?á-
ekedett és a termelés növekedésének mintegy

42%-a származott a termelékenység emelkedéséből.
— A lakossági szolgáltatások növekedése 1971—1972-ben kb. 8—9%-os. a tervben számí-

tottnál lényegesen alacsonvabb.
•— A terv az állatállomány és a hozamok nözamok növelését feliételezte. ezzel szemben

az eltelt időszakban a megyében a számosállat-állomány csökkent.
— A lakásépítés üteme megfelel a tervezettnek, de az eddigi tapaszlalatok szerint a

városokban a tervezettnél alacsonyabb, a községekben pedig a tervezettnél nagyobb
arányban épülnek lakások. Következményeként a városi településeken nem javul
kellő ütemben a lakásellátoHság. A községi lakásépítés jórészt ..minőségi cserét"
jelent.

— A kiskereskedelmi hálózat fejlesztésének üteme — a városokban, ezen belül is főként
Szolnokin — nem éri el a tervezettet. A megyeszékhelyen a hálózat szűk és fej-
letlen, nem képes a város és vonzáskörzete igényeit kielégíteni.

— Elmaradnak, időben ,.csúsznak" egyes termelő, kommunális és kulturális-egészsíg-
ügyi beruházások.

A tervtől való eltérésnek feltehetően vannak objektív és vannak a tervezés-
ben, méííinkább a végrehajtás folyamatában keletkezett szubjektív okai. Ezek rész-
letes feltárása, elemzése és a konzekvenciák levonása fontos feltétele mind a ter-
vező munka színvonalának emeléséhez, mind a területi fejlesztési terv célkitűzé-
seinek teljesítéséhez.

Célszerű, hogy a megyei területi feljesztési terv időarányos teljesítésének
értékeléséről készülő anyagot mindazok a gazdaságok megkapják, amelyek a te-
rületi fcillcsztcsi tervet 1971-ben információ és orientálás érdekében megismerték.
A menetközbeni értékelés és „felhívás" minden bizonnyal alkalmas lesz a mozgó-
sításra, a terv célkitűzései végrehajtásának ösztönzésére.

Barta László
(Folyt, és befejezés a köv. számban.)
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