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A tervezés felelőssége

Gondolatok Szolnok megye VII. ötéves területi és tanácsi
gazdaságfejleztési koncepciójához

A népgazdasági tervezésen belül a területi tervezés igen íontos helyet foglal el. Ki-
fejezésre jutnak benne a területfejlesztési politika céljai, feladatai, s megfogalma-
zódnak azok az eszközök is, amelyekkel a célokat megvalósítják. A területi tervezés
jelenlegi formájához több évtizedes fejlődésen keresztül jutott el.

A II. és III. ötéves tervben a területfejlesztési célok nem fogalmazódnak meg
önálló tervfejezetben, az egyes ágazatok célkitűzéseinek kereteiben jelennek meg.
Ebben az időben a megyék sem rendelkeznek saját területfejlesztési politikával, a
tervlebontásból következően a végrehajtás, megvalósítás eszközének szerepét töl-
tik be.

A gazdaságirányítási rendszer reformjának hatására a területi tervezés két-
szintűvé vált. A IV., V. és VI. ötéves népgazdasági tervben már önálló tervfejezet
tartalmazza a területfejlesztés előirányzatait. Ugyanakkor létrejött a megyei taná-
csok önálló területi tervezésének jogi feltételrendszere. E két szintet a gazdasági
szabályozás kapcsolja össze, a korábbi tervlebontással szemben.

A területi tervezés tartalmi szempontból is lényeges változáson ment keresztül.
A hatvanas évtizedben a területfejlesztést döntően az iparral azonosították. És bár
a hetvenes évtizedben továbbra is az iparról esik legtöbb szó, az előirányzatok már
tartalmazzák az egyes területek erőforrásainak hatékony hasznosítására illetve az
ellátottsági színvonal területi közelítésére vonatkozó célkitűzéseket is. A VI. öt-
éves tervben új elvként jelent meg a termelés intenzív fejlesztésének követelmé-
nye az ország egész területén. Ugyanakkor megfogalmazódik az is, hogy a város-
hálózatot tovább kell fejleszteni.

A VII. ötéves terv Szolnok megyei tervkoncepciójának elkészítését csaknem
másfél éves munka előzte meg. E munkába bevontak kutatóintézeteket, helyi taná-
csokat, és 9 munkabizottságot is alakított ki a megyei tanács. Az előkészítő munka
során korszerűsítésre kerültek a korábban készzült megyei ágazati hosszútávú fej-
lesztési elképzelések.

A tervezési munka lépyegében két szakaszra bontható:
1. A tervkoncepció kialakítása és elfogadása
2. A tervkoncepció alapján a végleges tervjavaslat elfogadása.

E tervkoncepció tartalmazza a VII. ötéves terv időszakára vonatkozó társadal-
mi-gazdasági növekedés főbb célkitűzéseit, a tanácsi és nem tanácsi gazdaság fej-
lődésének összehangolását, a lakosság infrastrukturális ellátottságának fejlesztését.



A korábbi időszakok tervezésétől eltérően, új elemek, színfoltok gazdagítják
az elkészült terv koncepcióit.

— Komplex középtávú tanácsi terv készült, amely egységesen tartalmazza a koráb-
ban különálló tervfajtákat. így a tanácsi gazdaság fejlesztési tervét, a közép-
távú pénzügyi és területfejlesztési tervet.

— 1986. január 1-ével a tanácsi gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésére ke-
rült sor. A megyei tanács irányító tevékenysége megváltozott, megszűnt a helyi
tanácsi feladatok közvetlen kijelölése. A két szintet közgazdasági szabályozók
kötik össze, így:

— a normatív fejlesztési lehetőségek településcsoportok közötti differenciálása,
— céltámogatások rendszere,
— tervezési tartalékok biztosítása.

Az új tanácsi szabályozó rendszer elemei csak fokozatosan juthatnak érvényre.
A folyamatban lévő beruházások jelentős volumene nagymértékben meghatároz-
za a rendelkezésre álló pénz felhasználását.

— Az új tanácsi gazdálkodási szabályozórendszer bevezetése a közvetlen megyei
fejlesztési feladatok lehetőségét csökkenti. Ilyen célra az összes fejlesztési for-
rásnak csupán 19%-a fordítható. Ez megnehezíti a fontosabb megyei fejleszté-
sek indítását és kisebb lehetőséget biztosít a több települést ellátó területi fej-
lesztési feladatok (energiaellátás, vízellátás, hírközlés, stb.) megyei és vállalati
támogatásához.

— A célkitűzések alternatívákban jelennek meg, ami lehetőséget ad a döntést ho-
zóknak a tervvariációk közüli választásra. Ez az igény, nem új keletű, de a ter-
vező munkában az alternatívákban való gondolkodás korábban alig volt jel-
lemző.

A tervkoncepció készítésének időszakában legnagyobb gondként az jelentke-
zett, hogy a jogos szükségletek és azok pénzügyi lehetőségei nincsenek összhang-
ban. Bár számszerűen több pénz áll a megye rendelkezésére, mint az előző terv-
időszakban, az árindex emelkedése miatt a naturális fejlesztési lehetőség mégis
kisebb. És mint említettem, a pénzügyi eszközök szétosztása az egyes feladatok
között részben determinált: a VI. ötéves terv idején elkezdett, de be nem fejezett
beruházásokra szükséges azok egy részét felhasználni. Ezért nagyon lényeges, hogy
helyesen határozzuk meg és rangsoroljuk a legfontosabb feladatokat. További gon-
dot jelent, hogy a megye költségvetésének növekedési üteme alacsonyabb az orszá-
gos átlagnál.

A tervkoncepcióhoz kapcsolódó viták nagy részét a települések illetve település-
csoportok fejlődésének eltérő üteme, növekedési tendenciái, valamint az ezzel kap-
csolatos stratégia és annak végrehajtása váltotta ki.

A településhálózat átalakulása, főbb eredményei és problémái nem függetlenít-
hetek a gazdasági fejlődés belső problémáitól. A településfejlesztés hosszú távú
feladat. A települések a termelőerők és termelési viszonyok fejlődésének hatására
állandó mozgásban vannak, de azoknak alárendelten működnek.

Az egyes települések általában több társadalmi formációt is ki tudnak szolgálni.
A települések alapvető elemei sokáig élnek, de a társadalmi fejlődés minden sza-



kaszában jelentkeznek olyan igények, amelyek egyes települések keletkezéséhez,
vagy mások megszűnéséhez vezetnek. Azonban valamennyi folyamat lassú, általá-
ban évtizedekben mérhető.

A felszabadulás után Szolnok megye településhálózatának átalakulását meg-
gyorsította a mezőgazdaság szocialista átszervezése, ill. az erőteljes iparosítás.
Urbanizációs folyamatok indultak meg, melyek hatására megnövekedett — a tele-
püfésszerkezetből adódóan egyébként is magas — városi népesség aránya. A megye
városai közül a legdinamikusabb fejlődést a megyeszékhely mutatja. Ez az erőtel-
jes növekedés részben objektív okokra, részben vélt előnyökre vezethető vissza.
A nagyobb támogatás reménye, az elosztásból való nagyobb részesedés erősítette
az objektív folyamatokat.

A Szolnokra történő nagyarányú bevándorlásnak és így a népességszám gyors
növekedésének következménye lett, hogy az infrastrukturális tartalékok kimerül-
tek. Olyan infrastrukturális küszöbhöz érkezett el a város, amelynek átlépése olyan
műszaki megoldásokat és ezzel együtt járó költségeket igényel, amelyeket vállalni
nem tudnak, és amelyek az általános fejlődést hátráltatják. Az infrastrukturális
fejlesztések egyébként — megyei szinten is, nemcsak a megyeközpontban — erő-
forrás híján háttérbe szorultak. E területekre igen kevés beruházás és még keve-
sebb munkaerő jutott. (Az összes beruházásból például az ötvenes és hatvanas évek-
ben 33—40%-kal részesedett.)

A fejlesztési források koncentrációja ugyanakkor a megyeközpontra összpon-
tosult, amelynek következtében a város és vidék közötti szintkülönbségek nőttek
és a város vonzóhatása fokozódott. A nagyfokú és növekvő bevándorlással azonban
a koncentrált fejlesztés sem tudott lépést tartani. Abban a reményben, hogy több
központi támogatás jut, kezdetben a nagyfokú bevándorlás jogosságát, szükséges-
ségét próbálták igazolni. Egy olyan „versenyfutás" alakult ki, amely végül is oda
vezetett, hogy a koncentrált fejlesztési források zömét a lakás és alapfokú ellátás
biztosítására kellett fordítani, tehát a megyeközpont sem tudta a funkcióinak meg-
felelő intézményhálózatot fejleszteni, hanem csak az alapfokú ellátást.

Mindezekből következik, hogy a fejlesztések decentralizációja elkerülhetetlen.
És itt térjünk vissza a VII. ötéves tervkoncepció vitára bocsátott két változatában
meglévő lehetőségekre. A megye 76 települését 5 típusba sorolták.

1. Az átlagosan fejlesztendő települések.
2. A fejlődésben jelentősen elmaradt települések.
3. Jelentős vonzáskörzettel nem rendelkező városok.
4. Jelentős vonzáskörzettel rendelkező települések.
5. A megyeszékhely.

A tervkoncepció „A" változata az első három településtípusban nagyobb, „B"
változata kisebb fejlesztési lehetőséget irányoz elő. A „B" változat a 4. és 5. tele-
püléstípusnak nagyobb, az „A" változat kisebb pénzügyi lehetőséget tartalmaz.

Az „A" változat előnyét abban fogalmazták meg, hogy jobban megfelel a vá-
rosorientált fejlesztést kompenzálni kívánó fejlesztéspolitikai elképzeléseknek.
Hátrányát pedig abban, hogy lefelé nivellál, az eszközöket kevésbé koncentrálja és
kisebb mértékben szolgálja a településfejlesztés stratégiai célkitűzéseit.



A „B" változat előnyét abban látták, hogy nagyobb eszközkoncentrációval erő-
teljesebb a potenciális településfejlesztési energiák hasznosítása, ugyanakkor vala-
mennyi település a korábbinál dinamikusabban fejlődhet. Hátránya, hogy átmeneti-
leg fokozhatja a megyén belüli fejlődés ütemkülönbségeit, a kiemelt települések
preferálása miatt városorientáltnak tűnhet.

A megyei tanácsülés az „A" változatot hagyta jóvá. Ezzel a döntéssel mélyen
egyetértek, amit a korábbiakban leírtak alapján próbáltam bizonyítani. Néhány
megjegyzés azonban még ide kívánkozik.

— Az „A" változat — az indoklás szerint — kisebb mértékben szolgálja a tele-
pülésstratégiai célkitűzéseket. Véleményem szerint nem így van. Az 1. és 5. tele-
püléstípus közötti fejlesztési erőforrások közötti különbség több mint másfélszeres.
Tehát adott a lehetősége annak, hogy a megyeközpontban egy lakosra lényegesen
több fejlesztési forrás jusson. Ugyanakkor ez erősíti azt is, hogy a kisebb települé-
sek népességmegtartó képessége erősödjön. És ez nagyon fontos stratégiai célki-
tűzés.

— A kisebb népességszámmal rendelkező települések abszolút értelemben így
is kevés fejlesztési erőforrással rendelkeznek. Itt is biztosítani kell azonban az élet
normális menetéhez szükséges feltételeket. Az alapvető ellátás relatíve nagy hiánya
jellemző e területeken, a felzárkóztatás hosszú időszak alatt valósítható meg még
akkor is, ha az „A" változat szerint magasabb fejlesztési forráshoz jutnak. A köz-
ségekből való elvándorlásnak éppen az az egyik oka, hogy az infrastruktúra kiala-
kításának költsége aránytalanul magas. Az alapvető infrastruktúra megteremtése
nagy anyagi áldozatot igényel a lakosság részéről. Az aprófalvakban, de a nagyobb
községekben és a kisvárosokban is minden szolgáltatás külön befizetést igényel. És
ha ezek eredményeként az elvándorlások erőteljesek, a lakosság elöregedése ter-
mészetes folyamat. Ez pedig nem egyezik a településfejlesztésünk stratégiai cél-
kitűzéseivel.

— Az anyagi eszközök térségek közötti áramlását elsősorban praktikus célok
és társadalmi preferenciák szabályozzák. A munkateljesítmények és a fogyasztás
szintjén — a területi egységek szerint vizsgálva — viszonylag laza a kapcsolat,
így alapkérdéssé válik az újraelosztás társadalmi igazságossága, az arra irányuló
mindenkori elvek helytállósága.

A tervkoncepcióba céltámogatások is beépültek, melyet két változatban dol-
goztak ki.

Az „A" változat a népgazdasági prioritásokon túl a megyei — helyi ellátási
feszültségekre irányuló feladatok támogatását is magába foglalja, míg a „B" vál-
tozat a központi ajánlásokat követi. Mindkét változatban közös, hogy az előző terv-
időszakról áthúzódó, befejezetlen beruházások pénzügyi feltételeit is tartalmazza.
Azonos arányban és összegben támogatja a középiskolai hálózat fejlesztését és a
vízi közműellátás támogatását. A különbség abban van, hogy a „B" változat a
lakásellátás támogatására irányozza elő a fennmaradó összeget, míg az „A" vál-
tozat az általános iskolai tornatermek fejlesztésére és az útépítésre is kíván erő-
forrásokat átcsoportosítani. A megyei tanácstagok az „A" változatra szavaztak.
Ebben a döntésben benne van az, hogy a megyében nem elégséges az általános
iskolák tornateremmel való ellátottsága, az úthálózatunkról nem is beszélve.
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A céltámogatásokat a tanácsok — települések — vehetik igénybe, az említett
infrastrukturális célokra. Az igénybevétel feltételrendszerét kidolgozták. Ennek
legfontosabb jellemző vonása az, hogy a helyi tanácsoknak biztosítaniuk kell a fel-
adatok előkészítésének, megvalósításának és üzemeltetésének feltételeit, ill. a cél-
támogatáson felüli pénzügyi forrásokat. A céltámogatás csak a helyi erőforrások
teljes körű felhasználását követően vehető igénybe. Ezek a feltételek biztosíthatják
azt, hogy a helyi erőforrások teljes körű feltárására törekedjenek a települések, és
azt is, hogy az infrastrukturális beruházások időben ne húzódjanak el.

A tervkoncepcióval kapcsolatban csak néhány dolgot ragadtam ki. Természe-
tesen ez az anyag sokkal többet tartalmaz, mint amennyit e rövid írás keretében
felvetettem. Végül is a területfejlesztés kérdése szorosan összefügg azzal, hogyan
alakul az ország, a megye gazdasági helyzete. Milyen az egyes ágazatok fejlődési
lehetősége, az ágazatok differenciálódása hogyan érinti az egyes területek, tele-
pülések helyzetét. És lehetne folytatni tovább a kérdések sokaságával.

E tervkoncepció már a tervezési rendszer tényleges decentralizálási folyamatát
tükrözi, önállóan tervez a megye, a központi tervező szervek ajánlásokkal és nem
utasításokkal élnek. De önállóan terveznek a helyi tanácsok is. Az egyes szinteket
a már említett közgazdasági szabályozók kapcsolják össze. A tervezőmunka során
párhuzamos tervezés folyik. Miközben készült a központi terv, alsóbb szinteken is
tervkoncepciókban öltöttek testet az elképzelések. A központi tervezés így alulról
is építkezik, tehát nem szakad el az alsóbb szintek javaslataitól.

Á területfejlesztéssel kapcsolatos munka, a területi tervezés nem állhat meg a
mai szinten, folyamatos korszerűsítése szükséges. így például a lakóhely — munka-
hely térbeli szétválása indokolja azt, hogy a városokat és közvetlen munkaerő von-
záskörzetüket funkcionális egységként kezeljük. Erre eddig nem került sor, az
ilyen tervezési modell lehetséges közigazgatási keretei viszonylag lassan és a gaz-
daság térbeli szervezése szempontjából ellentmondásos jelleggel alakulnak ki.

A tervezési munka folyamatos tevékenység. A főbb elképzelések helytállósága
még akkor sem biztos, ha azt gondos előkészítő és elemző munka előzte meg. Ezért
nagyon lényeges, hogy az eredmények értékelése, a hibák feltárása és a levont kö-
vetkeztetések alapján időről időre kísérjük figyelemmel azokat az elképzeléseket,
amelyek hosszabb-rövidebb távon meghatározzák az életkörülményeket, és időben
elvégezzük azokat a menet közben szükségessé váló korrekciókat, amelyeket az
élet, a fejlődés kíván.

DR. NA6Y RÓZSA
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